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Ao contrário, as cem existem
A criança é feita de cem.
A criança tem cem mãos
cem pensamentos
cem modos de pensar
de jogar e de falar.
Cem sempre cem
modos de escutar as maravilhas de amar.
Cem alegrias para cantar e compreender.
Cem mundos para descobrir.
Cem mundos para inventar.
Cem mundos para sonhar.
A criança tem cem linguagens
(e depois cem cem cem)
mas roubaram-lhe noventa e nove.
A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo.
Dizem-lhe:
de pensar sem as mãos
de fazer sem a cabeça
de escutar e de não falar
de compreender sem alegrias
de amar e maravilhar-se
só na Páscoa e no Natal.
Dizem-lhe:
de descobrir o mundo que já existe
e de cem, roubaram-lhe noventa e nove.
Dizem-lhe:
que o jogo e o trabalho
a realidade e a fantasia
a ciência e a imaginação
o céu e a terra
a razão e o sonho
são coisas que não estão juntas.
Dizem-lhe:
que as cem não existem
A criança diz:
ao contrário, as cem existem.
(Loris Malaguzzi)

	
  

RESUMO

A presente pesquisa discute a política pública de educação infantil no que se refere
às concepções de atendimento e às práticas pedagógicas presentes nas creches
públicas. O município estudado é Caieiras/SP, cuja proposta curricular sofreu
mudança a partir de 2008, passando da tradicional forma de atendimento, na qual a
dicotomia entre o cuidar e o educar estava evidenciada na rotina – com horários
determinados para atividades de cuidado e horários determinados para atividades
educacionais – para uma proposta que privilegia o brincar e, aparentemente, integra
o cuidar e o educar. A questão norteadora do trabalho foi: Qual o lugar que a
ludicidade ocupa hoje nas instituições de educação infantil, de zero a três anos, e as
possíveis relações e contradições estabelecidas entre as teorias que apontam para
uma educação infantil integral e as práticas vigentes? O objetivo foi o de
compreender se, na nova configuração, as crianças, de fato, estão brincando mais e
como ocorrem as brincadeiras. Os procedimentos técnicos utilizados para a
realização da pesquisa, que se revela como um estudo de caso, foram observação
participante, entrevista semiestruturada com educadoras, estagiária, coordenador
pedagógico, diretora e supervisora. A sistematização dos dados pautou-se em três
categorias de análise: 1) a relação entre as profissionais e as crianças; 2) a visão
das educadoras sobre o brincar; e 3) a formação profissional das educadoras. A
análise do material coletado aponta para um contexto educacional complexo, com
práticas autoritárias e dicotomizadas, envoltas em um cenário aparentemente lúdico.
Palavras-chave:
Aprendizagem.

	
  

Educação

Infantil.

Creche.

Ludicidade.

Brincadeiras.

ABSTRACT

This Research discusses the public policies of early childhood education regarding
concepts of care and pedagogical practices in public daycare centers. The Research
subject is the municipality of Caieiras, in the State of São Paulo, whose curriculum
proposal has undergone changes since 2008, moving from a traditional form of care,
in which the dichotomy between care and education was evidenced in the routine –
with schedules for care activities and educational activities – for a proposal focusing
on playing and apparently integrating care and education. The guiding question of
this Research is: What is the place that playfulness occupies today in early childhood
education institutions, attending children from zero to three years old, and what are
the possible relations and contradictions established between theories pointing
towards a comprehensive early childhood education and the current practices? The
aim is to understand if, in the new configuration, the children who attend these places
are really playing more and how the playing occurs. The methodological procedures
used to conduct this case study Research were participant observation, semistructured interviews with educators, trainee, pedagogical coordinator, director and
supervisor. The data systematization was based on three categories of analysis: 1)
the relationship between the educators and the children of the daycare center; 2)
educators’ views about playing; and 3) the professional development of the
educators. The data analysis points towards a complex educational context with
authoritarian dichotomized practices in an apparently playful scenario.
Keywords: Early childhood education, Daycare. Playfulness. Playing. Learning.
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INTRODUÇÃO

A mão é uma estrela de cinco pontas.
Uma diz brinque.
Outra sonhe.
Outra cresça.
Outra crie.
Outra ame.
(Maria Dinorah Mata)

As discussões, pesquisas e produções acadêmicas acerca da infância no
Brasil, ocorridas nas três últimas décadas, contribuíram para uma série de avanços
e conquistas no âmbito das políticas públicas para a primeira infância, tanto no
campo da proteção integral e especial quanto no da educação, haja vista a creche e
a pré-escola, que passaram a compor a educação infantil, que é a primeira etapa da
educação básica. Nessa configuração, a creche passa a ser, pelo menos do ponto
de vista legal, um espaço institucional de direito integral das crianças pequenas1.
Todavia, ainda há muito por se fazer para que, de fato, tal direito seja
assegurado, especialmente no que tange à faixa etária de zero a três anos. No que
se refere à oferta de vagas, não obstante a meta constante no primeiro Plano
Nacional de Educação (PNE) fosse a de ofertar o atendimento a 50% das crianças
em creches, o quadro presente no Brasil, no fim do Plano PNE, em 2011, mostrou
que o país não alcançou nem 50% dessa meta. A mesma meta foi repetida no novo
PNE (Lei 13.005/ 2014), sancionado em 25/06/2014, e tem até 2024 para atingir o
patamar de 50% de cobertura. A meta continua ousada e desafiadora, pois, de
acordo com os dados do observatório do PNE de 2012, apenas 23,5% de crianças
de zero a três anos estão matriculadas em creches, o que equivale a 2,6 milhões.
Portanto, será necessária a criação de cerca de três milhões de novas vagas em
creches para que se possa alcançar 50% de cobertura.
Para além das questões quantitativas, faz-se, também, necessário e urgente
cumprir as metas referentes à qualidade da educação infantil.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

O termo ‘criança pequena’ é utilizado neste estudo para se referir às crianças entre zero e três anos,
tal como tem sido usado em pesquisas da área.
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Em meio a avanços, propostas e desafios, a educação da criança pequena
continua sendo objeto de inúmeros e intensos debates na área. Nos dias atuais,
além das vozes femininas – das mães trabalhadoras – gritarem pelo direito a uma
creche para seus filhos, estudos das áreas de psicologia, pedagogia, neurociência,
entre outros, corroboram com a causa, apontando que os primeiros anos de vida são
fundamentais para o desenvolvimento do ser humano e que, portanto, garantir os
cuidados e a educação das crianças nessa fase de desenvolvimento deve ser uma
obrigação do Estado, da família e da sociedade.
Na literatura, encontram-se argumentos, enfatizando que o papel central da
educação não é escolarizar crianças pequenas, mas, ao contrário, garantir com que
sejam respeitados os direitos integrais das crianças, quais sejam, o respeito, o
cuidado, a educação, a proteção, a afetividade, as interações e as brincadeiras,
considerando-se as diferentes linguagens, especialmente aquelas relacionadas ao
corpo e ao movimento das crianças.
No que se refere ao brincar, que é o foco deste trabalho, destacamos que há
inúmeros autores que enfatizam a sua importância no processo educacional das
crianças (VYGOTSKY, 1988; MOYLES, 2002; KISHIMOTO, 2007; BROUGÈRE,
2008; CARNEIRO, DODGE, 2007; KRAMER, 2007; FRIEDMANN, 2013; entre
outros).
Não obstante o aporte teórico apontar para uma educação infantil integral,
observa-se que o tripé ludicidade, afetividade e cuidado tem ocasionado grandes
descompassos entre as propostas pedagógicas e as práticas vigentes.
Desse modo, entre as diversas questões relacionadas ao atendimento às
crianças pequenas, o presente trabalho procura discutir e compreender a educação
infantil no que se refere às concepções de atendimento e às práticas pedagógicas
presentes nas creches públicas, assim como o lugar que a ludicidade ocupa hoje
nesses espaços e as contradições existentes entre as teorias e práticas.
A motivação para a realização do presente estudo pauta-se, acima de tudo,
em minha trajetória profissional e acadêmica. Com formação inicial em Ciências
Políticas e Sociais, comecei a trabalhar como professora da Rede Oficial de Ensino
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do Estado de São Paulo no período de 1987 a 2001, ministrando, prioritariamente, a
disciplina Sociologia para o ensino médio.
Concomitantemente às aulas ministradas na rede estadual, iniciei, no ano de
1992, na educação infantil, como diretora de uma creche da rede municipal de São
Paulo. Nesse período, as creches ainda estavam alocadas na Secretaria Municipal
de Assistência Social e, portanto, os educadores não pertenciam ao quadro do
magistério. O quadro de pessoal da instituição era composto por: diretor/a – cuja
formação profissional exigida poderia ser em uma das seguintes áreas: Pedagogia,
Serviço Social, Ciências Sociais, Administração de Empresas; coordenador/a
pedagógico/a – pedagoga; auxiliar de enfermagem; auxiliar administrativo; serviçal –
auxiliar de limpeza; cozinheira; auxiliares de cozinha; zelador; e educadoras –
denominadas de Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs). Quanto a estas, a
formação mínima exigida para a participação em concursos públicos para ADI era de
ensino fundamental completo.
Naquela ocasião, não obstante a vigência de critérios sociais para selecionar
a demanda – os quais consideravam, entre outros, a renda familiar, o fato de a mãe
trabalhar fora de casa e a vulnerabilidade da criança –, é importante destacar que a
tendência educacional estava evidenciada, haja vista a presença do pedagogo no
quadro efetivo, assim como as reuniões semanais desse profissional com as
educadoras e a diretora na perspectiva de refletir e orientar o trabalho pedagógico
da instituição.
Os espaços onde as crianças permaneciam eram denominados módulos,
assim subdivididos: berçário menor (até sete meses); berçário maior (de 8 meses a
1 ano e 4 meses); minigrupo I (de 1 ano e 5 meses a 2 anos); minigrupo II (de 2
anos a 2 anos e meio); maternal I (de 2 anos e 7 sete meses a três anos e 5 meses);
e maternal II (de 3 anos e meio a quatro anos).
Os berçários eram compostos por berços e quadrados em excesso. Eles,
praticamente, ocupavam todo o espaço físico, não sobrando quase nenhum lugar no
chão para a criança engatinhar, rolar e brincar. Dos berçários, as crianças eram
levadas para as salas de minigrupo, onde permaneciam algum tempo no chão,
coberto com tapetes. Essas salas eram mobiliadas com quadrados, além de
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mesinhas e cadeirinhas para atividades e uma estante com livros infantis e gibis.
Esta também era a principal composição das salas de maternal, utilizadas pelas
crianças para a realização de atividades com papel, lápis e giz de cera, além de ser
o local utilizado para guardar o material de trabalho das educadoras e os
brinquedos, que ficavam armazenados fora do alcance das crianças.
Como gestora de creches na prefeitura de São Paulo, pude perceber, na
época, que, se, por um lado, ainda persistia nas creches a concepção de substituta
materna, por outro havia um esforço, por parte do poder público, no sentido de
incentivar a implantação e implementação dos conselhos de creche, visando a
participação da sociedade civil na política, na perspectiva de conceber a creche
como um espaço verdadeiro de educação e cuidado da criança pequena. O objetivo
era a construção de uma nova proposta de atendimento integral à criança.
Essa experiência como gestora de creches na prefeitura de São Paulo
proporcionou-me momentos de muita reflexão e reavaliação do papel da creche
enquanto instituição de atendimento à criança pequena, tendo como missão
promover um diferencial na vida desse pequeno cidadão, além de fazer a
interlocução permanente com suas famílias. Havia, portanto, uma recusa ao projeto
assistencialista e, simultaneamente, um cuidado para não transformar a instituição
em um ambiente escolarizante.
Embora inexperiente em cargo de gestão e, menos ainda, no que concerne à
área da infância, o fato de trabalhar em uma administração democrática e popular
foi, sem dúvida, o que definiu a minha trajetória profissional. Vivenciei, com a minha
equipe, momentos intensos e muito ricos de discussão, orientação e planejamento
junto à Secretaria, os quais visavam transformar aquele cenário, propiciando o
empoderamento dos pais e da comunidade, na perspectiva de uma gestão
compartilhada. No interior das unidades, foram implementados vários mecanismos
para o processo de democratização das relações internas da creche, como por
exemplo: reuniões gerais semanais, com todos os profissionais, para tratar de
assuntos intra e extra unidade; reuniões semanais de formação, sob a coordenação
da pedagoga e com a participação da direção e de todas as educadoras; reuniões
mensais de pais (gerais e por módulo); e constituição de uma equipe de gestão,
composta por diretor, coordenador pedagógico, auxiliar administrativo e auxiliar de
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enfermagem que, em diálogo permanente, encaminhavam as questões emergentes
do dia a dia das unidades.
No que se refere ao processo de democratização externa e ampliada,
implantava-se, pela primeira vez, na rede municipal de creches da cidade de São
Paulo, os Conselhos Gestores de Creche, visando implementar mudanças na
relação entre os gestores institucionais e a população do entorno. Esta experiência
revelou-se estimulante, envolvente e única.
Posteriormente, de 1993 a 1996, trabalhei em dois municípios da grande São
Paulo, Franco da Rocha e Francisco Morato, que apresentavam problemas
semelhantes aos anteriormente mencionados. Na primeira cidade, o desafio foi
gerenciar a recém-implantada Divisão de Creches, na Diretoria Municipal de
Educação; e na segunda, dirigir uma creche conveniada. Os dois municípios são
muito pobres, com IDH abaixo da média nacional, com extrema carência de vagas,
tornando necessário um rigoroso processo de seleção da demanda a fim de não
permitir, por exemplo, o clientelismo – principalmente, as solicitações de vagas por
parte dos vereadores.
Vale ressaltar que tanto no primeiro município, que comportava uma rede,
ainda que pequena, de creches diretas, quanto no segundo, que se tratava de uma
creche

conveniada,

a

formação

das

educadoras

era

bastante

precária.

Consequentemente, elas não compreendiam o papel socioeducacional da creche,
assim como o próprio papel que desempenhavam. Para suprir essa lacuna, fez-se
necessário grande esforço de formações em serviço, no sentido de, minimamente,
ressignificar a função da educadora. Muitos conflitos surgiram a partir da
visualização desse problema e tentativa de solução, sendo alguns superados, e
outros, não.
Nessa vivência profissional enquanto gestora institucional e da política pública
mais geral, foi possível perceber que os problemas enfrentados em diferentes
lugares eram muito semelhantes, como por exemplo: demanda reprimida; formação
precária dos educadores; conflitos entre mães e profissionais; cuidar e educar
dicotomizados; entre outros. Essa realidade me fez perceber que somente a
experiência profissional não era mais suficiente para a realização do trabalho. Fazia	
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se, portanto, necessário um aprofundamento nos estudos teóricos para uma
compreensão mais abrangente dos motivos pelos quais os problemas não apenas
se repetiam, como também se perpetuavam.
Em 1998, ingressei no mestrado para estudar as concepções e práticas de
atendimento à criança pequena, presente nas creches públicas da rede municipal de
Caieiras.
O referido estudo (JÓIA, 2000) constatou que, não obstante os documentos
oficiais e a literatura da área apontassem para uma educação infantil integral, a
prática revelava que a dicotomia entre o cuidar e o educar continuavam presentes,
tanto por parte dos trabalhadores que praticavam a cisão – as crianças bem
pequenas ficavam em berços e quadrados, sendo cuidadas pelas educadoras,
enquanto as crianças maiores passavam boa parte do dia sentadas em mesinhas e
cadeirinhas, fazendo atividades em folhas com giz de cera e lápis de cor,
aprendendo conteúdos escolares – quanto por parte de quem pensava a política,
tendo em vista que o quadro de educadores era composto por professoras leigas –
que trabalhavam nos berçários, cuidando do banho, higiene, alimentação e repouso
dos bebês – e professoras habilitadas – que atuavam com as crianças maiores, de
dois anos e cinco meses, realizando as chamadas “atividades pedagógicas” por
meio de parlendas, músicas, histórias, vídeos e desenvolvimento da coordenação
motora.
A cisão estava presente tanto em relação à forma de atuação quanto à
remuneração e jornada de trabalho das profissionais, evidenciando, assim, entre as
educadoras, a existência de hierarquia e status diferenciado.
As conclusões do estudo (JÓIA, 2000) apontaram que, na rede municipal de
Caieiras, o trabalho acontecia de forma dicotomizada. Nele, as educadoras, de
modo geral, não se permitiam uma maior aproximação com a criança por
entenderem que a sua função era a de cuidar, a de zelar pelo bem-estar da criança.
Estavam, ainda, muito confusas quanto ao papel pedagógico que também estavam
recentemente exercendo e que denominavam por meio de proposição de atividades
pedagógicas. Sendo assim, as educadoras ora apenas “cuidavam” das crianças,
desempenhando atividades relacionadas ao cuidado fisiológico, ora apenas as
	
  

20	
  

“educavam”, realizando atividades dirigidas, com o objetivo de preparar as crianças
da referida rede para a escolarização.
Após a defesa da dissertação, em 2000, comecei a lecionar em cursos de
pedagogia e formação de professores e a realizar outros trabalhos paralelos às
aulas, sempre com foco na primeira infância. Ministrei cursos de formação
continuada para professores de educação infantil em algumas prefeituras, trabalhei
na Fundação Abrinq, de 2005 a 2009, em um Programa Nacional, denominado
“Primeira Infância vem Primeiro: creche para todas as crianças”. O objetivo desse
Programa era articular, sensibilizar e mobilizar parceiros (empresários, sindicalistas,
pessoas ligadas a universidades, órgãos governamentais e não governamentais
etc.) para que se engajassem na luta por mais creches de qualidade. Foi um
trabalho que me possibilitou conhecer a situação do atendimento à criança pequena
em diversas regiões do país. Ainda nesse contexto, tive a oportunidade de participar
do Grupo Técnico, que discutiu e elaborou a primeira versão dos Indicadores de
Qualidade na Educação Infantil (INDIQUE).
De 2009 a 2010, prestei uma consultoria à UNESCO, assessorando o
“Programa Fundo do Milênio para a Primeira Infância” em seis municípios: cinco de
São Paulo e um de Minas Gerais. O referido Programa visava capacitar profissionais
de creches por meio de uma metodologia, denominada Mesa Educadora (ME), que
se constitui em um espaço organizado em cantos temáticos para vivência e
aprendizagem permanente, de pesquisa, estudo e reflexão, sobre as práticas
pedagógicas e de gestão. Conforme o Programa, o município, por meio da
Secretaria Municipal de Educação (SME), disponibiliza uma profissional, geralmente
professora da rede, com jornada de 40 horas, para ser a formadora na ME. Podem
participar do processo de formação, sempre por adesão, todos os profissionais da
instituição – gestores, professores, auxiliares, administrativos, pessoal de apoio etc.
–, ora denominados educadores. Nessa proposta de formação, o educador é o ator
da sua própria formação. Esta experiência revelou-se, também, bastante rica. Por
meio dela, foi possível participar – em forma de discussão, reflexão e planejamento
–, ainda que de forma indireta, da formação em serviço de profissionais de seis
redes municipais de educação.
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Entre 2006 a 2010, tive, também, a oportunidade de participar da Rede
Nacional pela Primeira Infância, hoje composta por aproximadamente 140
organizações governamentais, não governamentais e organismos multilaterais que
atuam na promoção e defesa dos direitos da primeira infância. Durante esse
período, a rede gestou e elaborou duas publicações: o Plano Nacional pela Primeira
Infância, o qual tive a oportunidade de contribuir no GT de Educação, responsável
pela elaboração do capítulo Educação Infantil, e o Deixa eu Falar, uma versão
reduzida do PNPI cujos protagonistas foram crianças de três a seis anos –
experiência única que possibilitou escutar crianças pequenas, falando sobre políticas
públicas para a infância.
Os anos de convivência, trabalho e militância na área da primeira infância,
além da percepção dos avanços alcançados – Fundeb, Novas Diretrizes
Curriculares Nacionais de Educação Infantil (DCNEI), Parâmetros Básicos de
Infraestrutura, Parâmetros Nacionais de Qualidade, Indicadores de Qualidade e
Programas Nacionais como Pró-infância e Pró-infantil etc. –, bem como dos desafios
a serem enfrentados – demanda reprimida; professores leigos; ausência de planos
de trabalho; cuidar e educar dicotomizados; escolarização precoce; currículos
conteudistas; brincadeiras dirigidas e com tempo restrito –, foram fundamentais na
decisão de retomar os estudos acadêmicos, pois senti necessidade de pesquisar,
teorizar e contribuir com a produção científica da área.
Entre tantos desafios, chamou-me a atenção o currículo e as práticas
desenvolvidas na educação infantil. Nos dias de hoje, não é raro observar a
implementação de atividades lúdicas nas creches e pré-escolas como recurso para o
processo de ensino/aprendizagem. Isto, sem dúvida, deve ser visto como um
importante avanço da área, uma vez que, até um passado recente, a dicotomia entre
o cuidar e o educar estava bastante evidenciada, enquanto que as práticas de
aprendizagem eram mais voltadas para o processo da leitura e escrita.
Tradicionalmente, as tarefas relativas aos cuidados com a criança pequena
eram vistas como responsabilidade individual, de âmbito privado, cabendo à política
pública apenas a responsabilidade com a preparação para o ensino formal. Por isso,
a creche, dentro da política pública, sempre ocupou um lugar inferior: o lugar de
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substituir a família, uma instituição para atender os desfavorecidos, diferente,
portanto, da pré-escola, que sempre funcionou como um apêndice da escola regular.
A nova compreensão da creche enquanto direito subjetivo data dos anos de
1980, marcados pela movimentação de profissionais ligados à pesquisa e ao
atendimento infantil. Nesse período, começaram as discussões acerca da creche e
pré-escola comporem o mesmo campo temático, a educação, visando o
desenvolvimento integral da criança.
Do ponto de vista legal, o resultado dessa luta emerge, por força dos
movimentos sociais, na Constituição Federal, promulgada em 1988 e consolidada na
década de 1990, com a Convenção dos Direitos da Criança (1990), o ECA (1990), a
LDB (1996), os RCNEI (1998), as DCNEI (1999), entre outros documentos oficiais e
diversas publicações nacionais e internacionais que versam sobre a temática e
reforçam a importância do cuidar e educar de forma integrada, assim como sobre a
importância de jogos, brincadeiras, e uso da fantasia no desenvolvimento físico,
social e intelectual das crianças desde a mais tenra idade.
Além dos documentos oficiais, é fundamental destacar a existência de
importantes instâncias de âmbito nacional de discussão e luta em prol das crianças,
como o Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum DCA), o
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), a Rede
Nacional pela Primeira Infância (RNPI), além de organismos multilaterais e de todos
os outros conselhos estaduais e municipais e Redes de Defesa e Proteção à
Criança.
À luz dessa trajetória de avanços legais e produção acadêmica, percebe-se
que, nesses últimos 30 anos, houve uma significativa mudança de paradigma no que
se refere ao atendimento à criança pequena. Contudo, ainda permanece um
sentimento de que a mudança refletida na organização dos espaços institucionais
não altera a concepção de atendimento à criança pequena, ou seja, houve troca de
mobília e de algumas práticas, mas os objetivos da educação infantil parecem
continuar os mesmos, que é o de preparar a criança para a escolarização, e não o
de garantir o direito à criança de vivenciar, experienciar o que ela pode e precisa
agora no seu tempo, enquanto ainda é uma criança pequena, em peculiar fase de
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desenvolvimento. São práticas que devem ser superadas, conforme aponta Aquino
(2002).

Uma dessas práticas a ser superada é a que concebe a educação
destinada às crianças de quatro a seis anos como um espaço e tempo de
preparo para o segmento subsequente. [...] No Brasil, os Jardins de
Infância e as pré-escolas – em geral destinados às crianças a partir dos três
anos – se organizaram vinculados à escola primária [...] resultando em
práticas que têm se confundido ou se subordinado à escolaridade posterior.
(AQUINO, 2002, p. 91).

Hoje, não obstante a presença de uma mobília menos carregada, da oferta de
brinquedos e, até mesmo, da reorganização do ambiente (em alguns lugares), a
impressão que se tem é que ainda paira nas instituições de atendimento e nas
instâncias formuladoras da política uma concepção de que a educação infantil é uma
etapa preparatória.
A pesquisa sobre a utilização de sistemas apostilados no cotidiano de creches
e pré-escolas, realizada por Nascimento (2012), em 29 municípios brasileiros,
corrobora com a hipótese levantada, uma vez que

Os dados obtidos revelam que há uma forte cultura pré-escolar no trabalho
com a educação infantil, no sentido preparatório, com ênfase nas
habilidades requeridas para o desempenho escolar posterior, o que parece
limitar a construção de uma identidade da educação infantil nas redes
municipais de educação [...]. (NASCIMENTO, 2012, p. 75).

Durante os depoimentos, a pesquisadora ouviu relatos sobre o brincar na
rotina das crianças. Todavia, trata-se de um “[...] brincar pedagógico. Por exemplo,
círculo no chão para trabalhar formas geométricas”. (NASCIMENTO, 2012, p. 72).
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Problema

Diante do exposto, a pergunta deste trabalho é: Qual o lugar que a ludicidade
ocupa hoje nas instituições de educação infantil de zero a três anos e as possíveis
relações e contradições estabelecidas entre as teorias que apontam para uma
educação infantil integral e as práticas vigentes?
O

problema

de

pesquisa

ora

apresentado

desdobra-se

em

outros

questionamentos:
•

O que pensam os gestores da creche e da SME acerca da importância

do brincar?
•

O que pensam as educadoras da creche sobre o brincar?

•

Se as crianças estão, de fato, brincando mais, como ocorrem as

brincadeiras? E com quem as crianças brincam?
•

Quais são os tempos destinados para as brincadeiras?

•

Quais as intenções dos educadores quando estão brincando com as

crianças?
•

Quem planeja as brincadeiras?

•

Como a criança é vista pelos adultos da creche?

•

Qual a rotina da criança na creche?

•

A criança está sendo ouvida e respeitada enquanto sujeito de direitos

em peculiar fase de desenvolvimento?
•

De que forma ocorrem as interações dos adultos com as crianças?

Para responder tais questionamentos, fez-se necessário, em primeiro lugar,
delimitar o campo de investigação, pois o desejo inicial era pesquisar duas creches
municipais em cidades distintas e cotejar as concepções e práticas de atendimento
subjacentes em cada uma. Entretanto, delimitando o objeto, constatou-se que, para
um melhor aprofundamento do estudo, seria interessante concentrar os esforços em
um único município e em um único ambiente que atuasse com crianças de zero a
três anos a fim de observar as práticas cotidianas e perceber as concepções
subjacentes.
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A opção foi centrar este estudo na cidade de Caieiras, devido a: tratar-se de
um campo já conhecido em função da realização da pesquisa de mestrado (JOIA,
2000); a rede ter mudado o layout interno das unidades a partir de 2009; e, acima de
tudo, reconhecer que Caieiras conta com uma rede de educação infantil
consolidada, com creches compondo o sistema de ensino desde 1996, com avanços
e desafios semelhantes a outras municipalidades, sendo capaz, portanto, de
oferecer uma amostra significativa de resultados.
Observa-se que novas propostas curriculares estão sendo implantadas e
implementadas nas redes de creche. Resta saber, entretanto, como está ocorrendo
a implementação, ou seja, como a prática docente dialoga, no dia a dia, com a
proposta pedagógica da Secretaria de Educação.
Para compreender a implantação do currículo, buscou-se desdobrar o objeto
de estudo em dois itens:
•

Estudar a prática vigente nas instituições de atendimento à criança

pequena à luz da legislação municipal e federal, da literatura e dos
documentos oficiais do MEC para a educação Infantil; e
•

Analisar

como

essa

nova

prática

pedagógica

vem

sendo

implementada, ou seja, como o trabalho docente, no dia a dia, dialoga com a
reposta pedagógica da Secretaria de Educação.

Procedimentos metodológicos

Uma vez composto o desenho da pesquisa a ser realizada, busquei
instrumentos metodológicos capazes de garantir a sua efetivação. Após a realização
de alguns estudos sobre o referido tema, a opção metodológica foi pela realização
de uma pesquisa qualitativa, uma vez que, de acordo com Chizzotti (2010), são “[...]
as pesquisas que, usando ou não quantificações, pretendem interpretar o sentido do
evento a partir do significado que as pessoas atribuem ao que falam e fazem” (p. 28)
- o que coincide, em parte, com as pretensões deste trabalho.
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Vale destacar, ainda, que a abordagem qualitativa oferece três possibilidades
de realização de pesquisa - a documental, a etnográfica e o estudo de caso -, mas
que o presente trabalho configura-se na terceira possibilidade, isto é, como um
estudo de caso, o qual, conforme Chizzotti (2008),

[...] é uma caracterização abrangente para designar uma diversidade de
pesquisas que coletam e registram dados de um caso particular [...] a fim de
organizar um relatório ordenado e crítico de uma experiência, ou avaliá-la
analiticamente, objetivando tomar decisões a seu respeito ou propor uma
ação transformadora. O caso é tomado como unidade significativa do todo
e, por isso, suficiente tanto para fundamentar um julgamento fidedigno
quanto propor uma intervenção. É considerado também como um marco de
referência de complexas condições socioculturais que envolvem uma
situação e tanto retrata uma realidade quanto revela a multiplicidade de
aspectos globais, presentes em uma situação. (CHIZZOTTI, 2008, p. 102).

Corroboram com essa abordagem Ludke e André (1986, p. 11-13), quando,
citando a obra de Bogdan e Biklen – A pesquisa qualitativa em Educação –, indicam
que o termo pesquisa qualitativa apresenta cinco características básicas: 1) a
observação do sujeito no ambiente natural como fonte direta de dados e o
pesquisador como seu principal instrumento; 2) os dados coletados são
predominantemente descritivos; 3) a preocupação com o processo é muito maior do
que a preocupação com o produto; 4) o significado que as pessoas atribuem às
coisas e às suas vidas são aspectos de atenção especial pelo pesquisador; e 5) a
análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Essas características foram
não apenas contempladas na presente pesquisa, como, também, norteadoras deste
estudo.
Para a efetivação do trabalho, foi realizado, primeiramente, uma pesquisa
bibliográfica, por meio da leitura, sistematização e análise de algumas publicações
oficiais do MEC, bem como de livros, artigos, teses e legislação (federal e municipal)
que versam sobre a temática, a fim de contextualizar os avanços legais com o
cenário sociopolítico e, também, trazer à luz alguns autores que apontam a
brincadeira como o melhor caminho para uma educação integral e enfatizam que,
por meio do brincar, a criança experimenta o mundo, resolve conflitos, desenvolve a
criatividade e, sobretudo, diverte-se intensamente, garantindo, assim, tanto o seu
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desenvolvimento físico quanto cognitivo e emocional. Esse aporte teórico serviu
como suporte para o diálogo e as reflexões ao longo da pesquisa.
Em seguida, conforme orientações encontradas em Chizzotti (2008),
procederam-se às negociações com a Secretaria Municipal de Educação e com a
gestora da unidade pesquisada para explicar o propósito e os objetivos do trabalho,
assim como para solicitar autorização para a realização da pesquisa empírica, que
visava o envolvimento de técnicas de observação participante e entrevistas
semiabertas com as profissionais.
A opção pela técnica de observação e entrevistas deu-se pelo fato de serem
apontadas por Minayo (2010) como os principais instrumentos a serem utilizados no
trabalho de campo. Para a autora, “[...] enquanto a primeira é feita sobre tudo aquilo
que não é dito, mas pode ser visto e captado por um observador atento e
persistente, a segunda tem como matéria prima a fala de alguns interlocutores”
(MINAYO, 2010, p. 63). Tal opção ocorreu, também, por se considerar que as
entrevistas sejam importantes no sentido de, eventualmente, oferecerem dados que
possam corroborar com cenas observadas durante a pesquisa, bem como dados
que possam levar a uma maior compreensão de algumas das ações das educadoras
participantes da pesquisa.
Assim como Minayo (2010), André (2008) sintetiza muito bem os
procedimentos ora adotados:

A observação é chamada de participante porque se admite que o
pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada,
afetando-a e sendo por ela afetado. Isso implica uma atitude de constante
vigilância por parte do pesquisador, para não impor seus pontos de vista,
crenças e preconceitos. Antes, vai exigir um esforço deliberado para
colocar-se no lugar do outro, e tentar ver e sentir, segundo a ótica, as
características de pensamento e a lógica do outro. A observação
participante e as entrevistas aprofundadas são, assim, os meios mais
eficazes para que o pesquisador se aproxime dos sistemas de
representação, classificação e organização do universo estudado. (ANDRÉ,
2008, p. 27).
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Vale esclarecer que, antes da visita à Secretaria Municipal de Educação, fezse necessário realizar os procedimentos junto ao Comitê de Ética para a emissão de
parecer favorável à entrada em campo. O Comitê emitiu um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A), o qual foi assinado por todos os
sujeitos entrevistados na pesquisa, bem como pela supervisora chefe de educação
infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Após a coleta, procedeu-se à organização dos dados em categorias para a
realização da análise. As técnicas utilizadas para a análise foram: leitura atenta dos
registros coletados durante o período de observação; transcrição, categorização e
análise das entrevistas; análise dos documentos; e cotejamento desse resultado
com o referencial teórico.
A sistematização do estudo possibilitou a organização desta tese da seguinte
forma: introdução, quatro seções e considerações finais. A introdução apresenta o
panorama geral da pesquisa, indicando o contexto e o problema da pesquisa, assim
como o objetivo e a metodologia utilizada; a seção 1 apresenta e discute a literatura
e a legislação que versa sobre a educação infantil, especialmente sobre a creche e
as especificidades das crianças pequenas; a seção 2 apresenta uma discussão
acerca da importância das brincadeiras na vida das crianças e, portanto, da sua
importância nas instituições de ensino; a seção 3 apresenta a municipalidade em
questão, – a rede municipal de Caieiras e a creche onde foi realizada a pesquisa
empírica –, os procedimentos da pesquisa e a análise; a seção 4 apresenta os
dados coletados, os resultados e a análise dos dados; e, por fim, as considerações
finais sintetizam os resultados deste estudo.
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E PRESSUPOSTOS LEGAIS: AVANÇOS E
DESAFIOS NA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

“Eduquem as crianças hoje e não será preciso
castigá-las amanhã” (Heráclito)

Por compreender que a educação infantil seja uma etapa da educação básica
repleta de particularidades e desafios, o objetivo desta seção é contextualizar e
discutir esta fase – mais especificamente, a creche – com o objetivo de perceber o
lugar que a ludicidade vem ocupando neste cenário, tanto no currículo quanto nas
práticas pedagógicas adotadas nas instituições educacionais, e as relações
existentes entre o proposto e o executado. Para fundamentar o estudo, foi realizada
uma revisão da literatura, buscando resgatar, historicamente, o lugar que a criança
ocupou e vem ocupando hoje na sociedade, a importância do cuidado e da
brincadeira na primeira infância, assim como visando compreender como a
afetividade e as brincadeiras corroboram para o desenvolvimento da criança.
A primeira parte faz uma varredura na história da infância e da creche no
Brasil; e a segunda, apresenta um estudo da legislação brasileira no que se refere
aos principais avanços em relação à educação infantil e à infância.

1.1. As concepções de infância ao longo da história

Com o apoio de Ariès (1981), Badinter (1985), Civiletti (1988), Kramer (1995)
e Kuhlmann Jr. (1998) foi possível recuperar as diversas concepções de infância ao
longo da história.
Ariès (1981) e Badinter (1985) identificam que, ao longo de muitos séculos, a
criança foi vista como adulto em miniatura e sem identidade pessoal, além de
carregar a pecha do pecado original, imposta por Santo Agostinho. Segundo Ariès
(1981), até por volta do século XII desconhecia-se a infância, e a vida das crianças
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misturava-se à dos adultos. Tanto a distinção entre o mundo dos adultos e o mundo
das crianças quanto o sentimento pela infância só começam a surgir, de forma
incipiente, no final do século XVII, ganhando força no século XVIII.
Entre os séculos XVII e XVIII, a educação da criança das classes burguesas e
aristocráticas segue por três fases distintas: a colocação na casa de uma ama; o
retorno ao lar; e, depois, a partida para o convento ou internato. A criança
permanecia, no máximo, até cinco ou seis anos sob o teto familiar, o que não
significava que conviveria com os pais, pois era comum, naquela época, a criança
conviver em abandono moral e afetivo. Ainda era incipiente o sentimento pela
infância.
Frequentemente, o primeiro abandono ocorria alguns dias, ou mesmo
algumas horas, após o nascimento da criança, que era entregue a uma ama.
Quando a criança retornava ao lar, não raras vezes maltratada, malformada,
raquítica, enferma, ou até gravemente doente, os pais queixavam-se amargamente
e, talvez, mais do que se o filho tivesse morrido, visto que uma criança doente, na
época, representava muitas despesas e poucas vantagens.
De volta ao lar, as crianças eram entregues aos cuidados de uma governanta,
e com ela permaneciam até terem, aproximadamente, sete anos de idade. Em
seguida, se a criança fosse do sexo masculino, era entregue a um preceptor; e se
fosse do feminino, permanecia confinada, aguardando um marido – e, caso não o
conseguisse, era destinada a um convento.
O conceito de criança foi se transformando à medida que as relações de
produção também passavam por um processo de modificação. É no bojo dessas
transformações sociais – urbanização e proletarização – que se constitui a família
nuclear, a qual, além de outras atribuições, encarrega-se, também, do cuidado com
a criança pequena.
É nesse cenário – modo de produção capitalista – que surge a creche
enquanto instituição de âmbito público, extrafamiliar, pois, enquanto na estrutura
familiar camponesa a vida de crianças e adultos era misturada, e eles estavam
sempre juntos, quer seja na casa ou no trabalho, no contexto urbano os dois
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mundos eram nitidamente separados. Para trabalhar nesse novo modelo de
sociedade, os adultos têm que sair de suas casas e passar quase todo o tempo fora
(nas fábricas, nas minas etc.), afastados das crianças. Tal abandono provocava a
morte em massa de crianças - o que, por um lado, comprometia a reprodução da
força de trabalho, e, por outro, chamava a atenção das senhoras religiosas que,
tomadas pelo sentimento cristão da “piedade”, acabavam cuidando das crianças
abandonadas.
Gradativamente, esse modelo foi se transformando em instituições formais de
atendimento filantrópico. O lema básico dessas instituições era o ensino da
obediência, da moralidade, da devoção e do valor do trabalho. Era comum o uso do
apito como instrumento disciplinador nas enormes turmas.
O termo creche aparece com significado de manjedoura, presépio, que bem
define cuidado, amor, caridade, benfeitoria, trazendo, ainda, consigo, embora de
forma velada, a marca do abandono, da pobreza, da culpa, do favor e da caridade,
atribuindo-se a esse serviço a precariedade e ressaltando-se o lado negativo do
atendimento extrafamiliar.
No Brasil, até 1900, o atendimento institucional ocorria na Casa dos Expostos,
também chamada de Roda. Tratava-se de um lugar onde eram deixadas as crianças
não desejadas (para saber mais, consultar CIVILETTI, 1991).
A primeira creche que se tem registro foi inaugurada em 1899, no Rio de

Janeiro, destinada aos filhos de funcionários da Companhia de Fiação e Tecidos
Corcovado. Todavia, foi somente no século XX, com a estruturação do modo de
produção capitalista, devido à crescente urbanização e necessidade de reprodução
da força de trabalho (operários saudáveis), que a creche surge no cenário nacional
como um instrumento de assistência às famílias mais pobres. Entretanto, por não
ser reconhecida como área legítima da educação e do desenvolvimento da criança
pequena, foi durante muito tempo objeto de todos os tipos de discriminação
(KULHMANN Jr., 1998).
O autor relata que, até as primeiras décadas do séc. XX, a infância assistida,
em todo país, deu-se a partir de uma composição de três influências básicas, que,
embora distintas, comungavam do mesmo lema: salvar a infância moralmente
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abandonada. “[...] Três influências básicas podem ser identificadas na composição
de forças que irão participar da elaboração dessas políticas: a médico-higienista, a
jurídico-policial e a religiosa”. (KULHMANN Jr., 1998, p. 90).
Propunha-se que o atendimento fosse realizado por entidades assistenciais,
não sendo, desse modo, considerando como direito e sim como dádiva da
filantropia. Embora o atendimento enfrentasse a resistência tanto dos médicos, por
defenderem a amamentação como fonte exclusiva de alimento, quanto do poder
judiciário, que levantava a questão do abandono ao “menor” quando assistido fora
da família, o atendimento era compreendido como um meio de combater a
mortalidade infantil; portanto, um mal necessário.
Kramer (1995) aponta que, no Brasil, a valorização do atendimento à infância
tem maior ou menor grau de importância de acordo com o momento sócio-histórico,
salientando que, por não ter uma política de educação consolidada, sofre avanços e
retrocessos. Segundo o autor,

Inicialmente, o atendimento proposto às crianças das classes dominadas foi
médico e sanitário; em seguida (sic.) foi também assistencial e, atualmente
(sic.) além da assistência médico-sanitária nutricional e social, o
atendimento inclui o plano educacional. Entretanto, em vez de se
integrarem, os três planos se superpõem e configuram um atendimento à
infância totalmente estratificado. (KRAMER, 1995, p. 109).

Concordando com a autora supracitada, pode-se dizer que, além de recursos
financeiros para a implantação de uma política de qualidade, faltam também clareza
e expertise na integração das pastas. Quanto à integração, salienta-se que,
enquanto não existir, dificilmente a política será exitosa.
Torna-se paradoxal fazer o discurso da educação integral na base quando,
nas esferas superiores, nas quais as políticas são elaboradas, não existe a
consciência da necessidade de tal integração de que a criança, ora atendida na
creche, é a mesma que vai ao posto de saúde ou é contemplada com os programas
de Assistência Social.

	
  

33	
  

Civiletti (1991) afirma que as creches foram implantadas no Brasil por
médicos que se aliaram às mulheres burguesas, no interesse do movimento
higienista, mas, também, visando atingir os filhos das mulheres trabalhadoras, em
especial as domésticas.
Alguns anos antes da afirmação acima mencionada, Civiletti (1988), em sua
dissertação de mestrado, apresenta um estudo histórico sobre o desenvolvimento da
função materna no Brasil, bem como da creche, tendo em vista que esta é
identificada como uma instituição que representa uma ruptura no ideário da
maternidade, amplamente disseminado a partir do século XVIII. A autora analisa,
também, a culpa e o conflito da mãe que procura vivenciar a função materna,
fugindo aos padrões tradicionais.

[...] a creche possui uma capacidade virtual, revolucionária, capaz de
modificar o ‘status’ da mulher e da criança [...]. Entretanto, vem sendo
visada apenas como instrumento de controle social e de liberação da mãode-obra feminina. A nova mentalidade da função materna, de que a creche
ajudaria a formar, sucumbe sobre a interseção de dois eixos: a culpa que é
incutida na mãe por deixar o filho, e romper dessa forma com o seu papel
tradicional, e o uso social que as classes dominantes fazem da creche
destinada à população de baixa renda. (CIVILETTI, 1988, p. 107).

Analisando, ainda, o papel do controle social que a creche veio assumindo
historicamente, assim como o lugar da psicologia e do psicólogo dentro da
instituição, a autora concluiu que “[...] o modelo de creche atual ainda é o materno”.
(CIVILETTI, 1988, p. 139).
Fazendo uma comparação entre o papel materno no período escravista e o
atual, observa-se que:

[...] Numa extremidade, situa-se a senhora, que utilizava os serviços da
ama-de-leite, escrava, que por sua vez utilizava a roda. Na outra ponta
teríamos a mulher de classe média alta, que utiliza a creche particular ou a
babá, que por sua vez entrega os filhos à criadeiras, parentes ou internato.
(CIVILETTI, 1988, p. 140).
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Esta conclusão possibilita uma aproximação ao estudo de Badinter (1985) de
que o ideário de família, pautada no núcleo e na responsabilidade materna, nem
sempre foi uma constante, havendo, portanto, em vários momentos históricos, a
parceria no cuidado/educação dos filhos e, consequentemente, a existência de
múltiplos modelos de maternidade.
De acordo com a literatura, nos anos 50 começa a se estruturar na cidade de
São Paulo os primeiros atendimentos conveniados, por meio da Legião Brasileira de
Assistência (LBA), o que significa, por parte do poder público, certa preocupação
com a infância. Em contrapartida, entra, também, nesse cenário, a influência das
teorias da psicanálise, defendendo que, para o pleno desenvolvimento emocional e
social da criança, é condição sine qua non a relação mãe-filho, pois a ausência da
mãe poderá acarretar, posteriormente, distúrbios que serão irreversíveis, como
personalidades delinquentes e psicopatas. (BOWLBY; SPITZ, apud HADDAD, 1993,
p. 27).
Nas décadas de 1960 e 1970, com os estudos acumulados na área, surge, no
cenário nacional, a teoria da privação cultural como um dos pilares para as
propostas gestadas naquele momento, possibilitando, nas creches, a entrada de
discursos pedagógicos compensatórios. Sob essa perspectiva, visando preparar a
criança para a escola regular, são introduzidas atividades pedagógicas no currículo
das creches com o objetivo de padronizar o comportamento das crianças e
compensar as carências maternais e culturais, com a criação, inclusive, de
programas de estimulação. Assim, “[...] a creche passa a ser vista como um lugar
privilegiado para compensar as deficiências bio-psicoculturais, apresentadas no
desenvolvimento das crianças” (HADDAD, 1993). Para essa teoria, o fracasso
escolar estava relacionado ao universo cultural da criança. Se a criança vivia em um
ambiente de condições precárias, isto refletiria em seu desempenho escolar.
Segundo Poppovic (1981),

[...] É necessário aproximar essas crianças das crianças de classe média,
enriquecê-las e fazer com que desapareça o efeito das carências que
sofrem em seus lares, de forma que possam, através dessa compensação,
acompanhar os programas, os currículos e as normas da escola tal como
ela é. (POPPOVIC, 1981, p. 20).
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Vale salientar que esses programas foram duramente combatidos por
especialistas da área, tendo em vista que a educação compensatória não
questionava nem apresentava propostas de mudanças na escola, mas, ao contrário,
questionava e queria mudar a criança, tomando como modelo a educação das
crianças de classe média (POPPOVIC, 1981).
Kramer (1995) critica a política de educação compensatória, apontando e
discutindo seus resultados insatisfatórios. Alerta que o direito à educação préescolar brasileira está longe de atingir a maioria das crianças e afirma que não
bastam políticas bem intencionadas de mudanças no sistema educacional, supondo
que somente por meio destas será possível transformar uma conjuntura social e
política.
Quanto ao cenário social e político nacional, é importante salientar que o
Brasil, naquele período, vivia os duros anos de chumbo do regime militar no qual,
sem maiores divulgações, ocorria uma ampla pauperização das camadas populares
e, consequentemente, o aumento do número de mulheres participando no mercado
de trabalho, buscando complementar a renda familiar. Com isso, ampliou-se a
demanda, pois não são somente as famílias “desestruturadas” precisavam de
creches, mas também a classe trabalhadora que, como um todo (principalmente a
mulher trabalhadora), reivindica a favor das creches.
Concomitantemente, nesse mesmo período (década de 1970), eclodem os
movimentos sociais e, nesse bojo, surge, em São Paulo, o Movimento de Luta por
Creches, organizado por donas de casa, feministas, clubes de mães, sociedade
amigos de bairro e partidos políticos2. O movimento de luta por creches defende que
a responsabilidade com relação ao cuidado e educação da criança deve ser
compartilhada socialmente. O slogan utilizado na época, “O filho não é só da mãe”,
evidencia bem essa ideia. Portanto, possibilitar à criança frequentar a creche
significava algo progressista, não devendo ser motivo de sofrimento e/ou
discriminação. A creche começa a surgir como bandeira revolucionária: não é uma
dádiva, mas um direito da criança e da mãe trabalhadora; não é um depósito, mas
um espaço de educação.
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Embora o movimento não fosse homogêneo, pois enquanto a grande
bandeira das chamadas “feministas radicais” era a igualdade de direitos entre
homens e mulheres e, portanto, a creche, para esse setor, significava uma forma de
liberar a mulher da tarefa do lar, a defesa a favor das creches, para o restante do
movimento, ocorria em função da liberação da mulher para o mercado de trabalho.
Destarte, entre as questões de gênero e as questões emergenciais, a creche
aparecia como uma palavra de ordem consensual (ROSEMBERG, 1989).
Tal movimentação impulsionou a implantação da Rede Municipal de Creches
em São Paulo - totalmente mantidas pelo poder público municipal -, na extinta
Coordenadoria do Bem Estar Social (COBES)3. Naquele período, a principal função
da creche era de assistência e guarda às crianças pobres, prevalecendo no
atendimento à demanda o critério da seleção baseado na renda familiar, que
precisava estar entre zero a três salários mínimos.
Configura-se o atendimento como prioritário às mães trabalhadoras mais
pobres, o que contribui para o esvaziamento do Movimento de Luta por Creches,
uma vez que as mulheres dos bairros ligadas ao Movimento, embora fossem as
“gestoras” da luta por creches, não puderam dela usufruir em função de sua renda
familiar que, em geral, era superior a três salários mínimos. Por outro lado, as
feministas, que estavam lutando pela igualdade de gêneros, reivindicando espaços
de participação no mundo público, sindicatos, partidos, movimentos, mercado de
trabalho etc., não se propuseram a acompanhar o dia a dia das creches –
construção, manutenção, seleção, alimentação/cotação de preço etc. –, uma vez
que essa tarefa assemelhava-se muito à de dona de casa, justamente com a qual se
pretendia romper (ROSEMBERG, 1989).
Ainda nesse período, a luta por creches tem desdobramentos também no
movimento sindical que, pela primeira vez, incorpora às pautas de negociação
salarial reivindicações específicas das mulheres trabalhadoras da indústria e do
setor de serviços - principalmente bancárias e funcionárias públicas, que lutam por
creches nos locais de trabalho (ROSEMBERG, 1989).
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A década de 1980 foi marcada pela movimentação de profissionais ligados à
pesquisa e ao atendimento à infância. Estes começam a discutir a creche e a préescola no mesmo campo temático, visando o pleno desenvolvimento da criança.
Esse movimento começa a causar impacto na academia e, até mesmo, em algumas
políticas de atendimento à criança pequena. Os pesquisadores e especialistas
questionam a baixa qualidade no atendimento e a falta de formação das
profissionais que atuam na área.
Nesse período, “as lutas deslocam-se das ruas e praças e ocupam espaços
mais formalizados, dos Conselhos, das associações, dos sindicatos, das
universidades, dos parlamentos e dos órgãos oficiais das novas administrações”
(CAMPOS, 1998).
Desse modo, a história revela que a transição entre uma concepção de criança
vista como um estorvo, como um adulto em miniatura, para uma concepção de
criança compreendida e respeitada como sujeito pleno de direitos, tal como se
apresenta na Constituição Federal de 1988, assim como as mudanças ocorridas nas
formas de atendimento, como preconizam os atuais documentos oficiais, foram
seculares.

1.2. A Legislação Brasileira e a Educação Infantil

Do ponto de vista legal, vale a pena enfatizar que o Estado Brasileiro assumiu
inúmeros compromissos com as crianças por meio de importantes compromissos,
leis e diretrizes.
A Constituição Federal, promulgada em 1988, por exemplo, determina, no
artigo 208, Inciso IV, que é dever do Estado a “educação infantil, em creche e préescola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade” (EMENDA CONSTITUCIONAL nº
53, de 2006); e no artigo 7°, Inciso XXV, que é direito da família “a assistência
gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em
creches e pré-escolas” (EMENDA CONSTITUCIONAL nº 53, de 2006).
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Vale, ainda, apresentar o art. 227, que assegura à criança uma série de
direitos:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (EMENDA CONSTITUCIONAL
nº 65, 2010).

Logo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é promulgado,
em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), importante instrumento
legal que vem corroborar com os direitos já conquistados e avança no sentido da
proteção integral e dos direitos sociais de crianças e adolescentes. O art. 16, item
IV, declara o direito da criança de brincar, praticar esportes, divertir-se.
Em 1996, entra em cena a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN 9394/96), que integra creches e pré-escolas no mesmo segmento
– educação infantil – e mantém para ambas funções idênticas quanto ao cuidar e
educar. Desta forma, a nova Lei significou um grande passo na superação da
dicotomia existente entre os papeis desempenhados pelas duas instituições, visto
que a creche trazia consigo como principal compromisso o cuidado/proteção da
criança, enquanto a pré-escola representava o educar no sentido de preparar a
criança para o processo de escolarização.
Sendo assim, situada ao lado da pré-escola, a creche passa a compor a
primeira etapa da educação básica que, conforme disposições do Artigo 29, “têm
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da
família e da comunidade”. (BRASIL, 1996).
Do ponto de vista legal e, até mesmo, social, pode-se dizer que a referida
integração foi um marco fundamental na história da educação infantil. Todavia, vale
lembrar que a passagem da creche para o sistema de ensino não foi feita de forma
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tranquila, pois, como bem situa Campos (1999), considerando a trajetória de cada
segmento, havia tensão em ambas as secretarias. Conforme a autora,

Na área educacional, há uma resistência grande em acolher a creche como
parte integrante da educação pré-escolar e uma rejeição às atividades de
cuidado, consideradas “assistencialistas”; na área do serviço social,
defende-se a competência acumulada sobre a gestão de equipamentos
comunitários e sobre o atendimento de populações marginalizadas.
(CAMPOS, 1999, p. 124).

Acredita-se que mudanças não sejam isentas de crises, mas que as
dificuldades por elas geradas sejam acomodadas e superadas com as experiências,
as vivências e o tempo.
Ainda no campo das conquistas, vale destacar alguns compromissos
assumidos pelo Estado Brasileiro com as crianças. É signatário da Convenção sobre
os Direitos da Criança (DECRETO 99.710/1990). Em 2000, os governos e entidades
civis participantes do Fórum Mundial sobre Educação, em Dakar, comprometeramse, entre outras coisas, a “estender e melhorar a proteção e a educação da primeira
infância, especialmente para as crianças mais vulneráveis e desfavorecidas”
(FÓRUM MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO, 2000). Em 2003, foi aprovado, no
CONANDA, o Plano de Ação Presidente Amigo da Criança (PPAC), com várias
metas e, mais recentemente, em 2010, foi aprovado o Plano Nacional pela Primeira
Infância (PNPI).
Mais especificamente ao que se refere às práticas docentes destaca-se que,
em 1998, é publicado e distribuído por todo país o Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil (RCNEI), organizado em três volumes: Introdução,
Formação Pessoal e Social, e Conhecimento de Mundo - um documento, sem
dúvida, importante para um segmento que estava totalmente descoberto e carente
de subsídios teóricos e práticos. Entretanto, algo que deveria ser uma referência foi
utilizado quase que como cartilha em boa parte do país. As secretarias municipais
de educação, em larga escala, adotaram o mencionado Referencial como guia
prático; contudo, sem formar profissionais e sem considerar as particularidades de
cada região e realidade.
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No ano seguinte, o CNE publicou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (DCNEI), reformulada em 2009 por meio da Resolução CNE/CEB
5/09. As DCNEI, que possuem caráter mandatório, determinam, em seu artigo 4º:

As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a
criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos
que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói
sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a
natureza e a sociedade, produzindo cultura.

Por outro lado, o artigo 9º evidencia que os eixos norteadores das práticas
pedagógicas devem ser as interações e as brincadeiras, garantindo-lhes as mais
diversas experiências, as quais estão descritas nos 12 itens que compõem o artigo,
tais como interação com as professoras, com as outras crianças, com os brinquedos
e materiais, com o ambiente etc.
Salienta-se, também, a relevância dos Parâmetros Nacionais de Qualidade
para a Educação Infantil (2006) que, no concernente à Política Nacional, estabelece,
como uma de suas diretrizes, a “indissociabilidade entre cuidado e educação no
atendimento às crianças” (BRASIL, 2006, v.2, p. 28). Assim sendo,

Os professores e os demais profissionais que atuam nessas instituições
devem valorizar igualmente atividades de alimentação, leitura de histórias,
troca de fraldas, desenho, música, banho, jogos coletivos, brincadeiras,
sono, descanso, entre outras tantas propostas realizadas cotidianamente
com as crianças. (BRASIL, 2006, v.2, p. 28).

Este é um ponto chave a ser considerado na pesquisa empírica, uma vez que
pode ser observada uma hierarquia de valores nas atividades desenvolvidas nas
creches, sendo que aquelas relacionadas ao corpo são consideradas menos
importantes que as cognitivas.
O referido documento é claro no que tange às atividades, explicitando:
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[...] As crianças precisam ser apoiadas em suas iniciativas
espontâneas e incentivadas a:
. Brincar;
. Movimentar-se em espaços amplos e ao ar livre;
. Expressar sentimentos e pensamentos;
. Desenvolver a imaginação, a curiosidade e a capacidade de
expressão. (BRASIL, 2006, v.1, p. 19).

Quanto ao tema profissionalização, o mesmo documento expressa que

Os profissionais que atuam diretamente com as crianças nas instituições de
Educação Infantil são professoras e professores de educação infantil. A
habilitação exigida para atuar na educação infantil é em nível superior,
pedagogia [...], admitindo-se, como formação mínima, a modalidade normal,
em nível médio. (BRASIL, 2006, v.2, p. 38).

Esta é outra questão importante a ser observada e discutida na análise da
pesquisa de campo, tendo em vista que, no município em tela, as profissionais que
atuam diretamente com as crianças não têm a habilitação mínima exigida no
documento supracitado.
Por fim, é fundamental destacar a mais recente publicação do MEC –
Brinquedos e brincadeiras nas creches: manual de orientação pedagógica – no que
se refere à formação em serviço das profissionais de creches.

Trata-se de um documento técnico com a finalidade de orientar professoras,
educadoras e gestores na seleção, organização e uso de brinquedos,
materiais e brincadeiras para creches, apontando formas de organizar
espaço, tipos de atividades, conteúdos, diversidade de materiais que no
conjunto constroem valores para uma educação infantil de qualidade.
(BRASIL, 2012, p. 5).

Além de ser um importante material de estudo, a referida publicação é, ao
mesmo tempo, subsídio para a elaboração dos planos de trabalho com os
pequenininhos da creche. O documento indica a brincadeira como fio condutor do
trabalho na instituição, ou seja, todas as atividades devem ser permeadas por
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brincadeiras, por compreender que, dessa forma, o desenvolvimento da criança
ocorre de forma mais agradável, prazerosa, estimulante, desafiadora, oportunizando
à criança mais alegria, segurança e autonomia.
Vale salientar que esses avanços refletem a conjuntura nacional e as lutas
nela travadas. Por exemplo, as conquistas obtidas na Constituição Federal, no que
tange ao atendimento em creche como direito da criança e da família, é fruto da luta
das mulheres (mães, feministas, trabalhadoras, sindicalistas, militantes) que
reivindicavam um espaço de qualidade para deixar seus filhos enquanto
trabalhavam, estudavam, militavam, ou seja, a creche passou a ser reivindicada
como um direito de todas as mulheres e crianças, e não mais como uma instituição
de guarda, um paliativo.
Nessa mesma linha de considerações, pode-se citar o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), oriundo de discussões travadas nos movimentos préconstituintes, no Fórum Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente (FNDCA), na Pastoral e em outras organizações que atuam na Defesa
dos Direitos da Criança e Adolescente, assim como na LDB, marcada por intensos
debates ocorridos tanto no parlamento quanto nos sindicatos das categorias que
representam o magistério.
É importante salientar que as Diretrizes Curriculares Nacionais, os
Referenciais Curriculares, o Plano Nacional de Educação e, mais recentemente, a
Conferência Nacional de Educação (CONAE) concretizaram-se por força de pressão
de intelectuais, estudiosos, ONGs e sindicatos que, em seus encontros e
congressos, passaram a reivindicar compromissos públicos do Estado Brasileiro.
Diante do exposto, constata-se que, do ponto de vista legal, o Brasil avançou
muito nas últimas décadas no que se refere aos direitos da criança e, mais
especificamente, aos direitos à educação da criança pequena. Entretanto, olhando a
prática, percebe-se que, após 18 anos da nova LDB Nº 9.394/96, as creches, de
modo geral, compõem o sistema de ensino, mas inúmeros problemas continuam
sem solução, tais como: demanda reprimida; ausência de planos de trabalho; não
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regulamentação do funcionamento; cuidar e educar dicotomizados; escolarização
precoce; currículos conteudistas; e professores leigos.
Sobre essa falta de solução, Cerizara a justifica em função de sua vinculação
direta com o universo feminino que é tradicionalmente desvalorizado em relação ao
masculino, tido como racional. Segundo a autora, a ambiguidade permeia o papel da
profissional da creche, visto que o seu local de trabalho transita entre o espaço
público e o privado. Assim, ela ora exerce a função de professora, ora a de
maternagem (CERIZARA, 2002, p. 25).
Destarte, não obstante os avanços conquistados na legislação e, também, no
atendimento às crianças, que são extremamente relevantes e importantes e revelam
o empenho e a luta de muitos em prol da causa, é importante situar que, entre o
legal e o real, não são raras as contradições e, portanto, ainda há muito que se
caminhar para que, de fato, a creche seja compreendida como uma instituição
educativa e de direito das crianças e de suas famílias.

1.3. A creche nos dias atuais

Não obstante as exceções, via de regra, da pré-escola ao final da educação
básica, as crianças frequentam prédios construídos com a finalidade de serem
utilizadas como escolas, ao passo que se admite, com certa naturalidade, arranjos,
parcerias, construções precárias, casinhas etc. para atender as crianças de creche.
Além do aspecto físico, concreto, logístico, é importante salientar que, em
relação ao atendimento, também não são pequenas as diferenças encontradas.
Longe de ser compreendida como um espaço escolar, muitas vezes a creche é
vista, ainda que de forma subjacente, como uma instituição de guarda - fato
percebido quando deparamos, por exemplo, com a exigência de uma declaração de
trabalho da responsável para se obter a matrícula da criança, ou com a rígida rotina
centrada nos tempos dos adultos e não nos das crianças, ou com as crianças
confinadas em pequenos espaços, ou com a ausência da escuta, entre tantos outros
exemplos.
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Sobre a rigidez da rotina, vale a pena citar Barbosa (2006), que salienta:

As rotinas podem tornar-se uma tecnologia de alienação quando não
consideram o ritmo, a participação, a relação com o mundo, a realização, a
fruição, a liberdade, a consciência, a imaginação e as diversas formas de
sociabilidade dos sujeitos nela envolvidos; quando se tornam apenas uma
sucessão de eventos, de pequenas ações, prescritas de maneira precisa,
levando as pessoas a agir e a repetir gestos e atos em uma sequência de
procedimentos que não lhes pertence nem está sob seu domínio. [...] Ao
criar rotinas, é fundamental deixar uma ampla margem de movimento,
senão encontraremos o terreno propício à alienação. (BARBOSA, 2006, p.
39).

Quanto aos espaços, é importante observar os apontamentos de Horn
(2004):

A maioria das escolas brasileiras ainda oferece um espaço que determina a
disciplina, em uma relação de mão única, na qual a criança é mantida em
uma mobilidade artificial. Na educação infantil, é comum os arranjos
espaciais não permitirem a interação entre as crianças [...]. A própria prática
docente desenvolvida em muitas instituições de educação infantil defende o
espaço como aliado ao controle dos corpos e dos movimentos considerados
importantes, no que é entendido como “pré-alfabetização”. (HORN, 2004, p.
27).

Para a autora, o espaço é algo sério e norteador da proposta; portanto, “[...]
nunca é neutro. Ele poderá ser estimulante ou limitador de aprendizagens,
dependendo das estruturas espaciais dadas e das linguagens que estão sendo
representadas” (HORN, 2004, p. 35). Este problema em relação ao espaço físico
das instituições públicas de educação infantil, mais especificamente ao espaço físico
de creches e pré-escolas, entre outras questões, revela a falta de sintonia entre as
boas propostas e a realidade da educação infantil no Brasil.
Além dos autores supracitados, além de outros que tratam sobre o tema, é
importante destacar o documento “Critérios para um atendimento em creches que
respeite os direitos fundamentais das crianças” (CAMPOS; ROSEMBERG, 2009), no
qual as autoras apresentam uma série de indicadores, concernentes ao trabalho
com as crianças, que devem ser vistos como elementos norteadores na organização
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do trabalho pedagógico das creches. Os indicadores nos auxiliam na percepção
acerca do que estamos conseguindo oferecer às crianças e em que quantidade.
Uma vez conscientes e sensibilizados, a mobilização para conquistar um
atendimento que respeita os direitos da criança passa a ser uma meta plausível.
O documento supracitado indica que a creche deve proporcionar e garantir
uma série de direitos às crianças. Conforme o documento,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nossas crianças têm direito à brincadeira;
Nossas crianças têm direito à atenção individual;
Nossas crianças têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e
estimulante;
Nossas crianças têm direito ao contato com a natureza;
Nossas crianças têm direito à higiene e à saúde;
Nossas crianças têm direito a uma alimentação sadia;
Nossas crianças têm direito a desenvolver sua curiosidade,
imaginação e capacidade de expressão;
Nossas crianças têm direito ao movimento em espaços amplos;
Nossas crianças têm direito à proteção, ao afeto e à amizade;
Nossas crianças têm direito a expressar seus sentimentos;
Nossas crianças têm direito a uma especial atenção durante seu
período de adaptação à creche;
Nossas crianças têm direito a desenvolver sua identidade cultural,
racial e religiosa. (CAMPOS; ROSEMBERG, 2009).

	
  

Se observarmos, rapidamente, os indicadores anteriormente mencionados,
eles parecem indicar o óbvio. Entretanto, a prática revela que tais obviedades estão
longe de ser realidade na vida de boa parte das crianças que frequentam as creches
brasileiras.
Para ilustrar essa questão, cita-se, por exemplo, uma pesquisa de Prado
(2012), realizada em uma creche em Campinas/SP, que revela o quanto esses
espaços ainda estão impregnados por uma visão adultocêntrica de organização, que
não permite, por exemplo, misturar crianças de diferentes idades, alegando a
indisciplina, o perigo de uma machucar a outra. Não há, sequer, uma reflexão sobre
a possibilidade de tal postura estar, eventualmente, contribuindo para a
compartimentalização das crianças desde a mais tenra idade.
Na visão da autora, a divisão por idade, ou o cultivo pelo sono, ou as
atividades direcionadas, ocorrem muito mais pelo incômodo da indisciplina do que
por quaisquer outras explicações,
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[...] parecia mais cômodo manter a disciplina entre as crianças, seja na
imposição da hora do sono, do banho, do cocô, do parque, das refeições,
4
das brincadeiras, seja na fila em trenzinho para o refeitório [...] mantendo
os corpos disciplinados e seguros da agitação e do dinamismo que põem
em risco a autoridade do adulto. (PRADO, 2012, p. 90).

A mesma pesquisa evidencia outros problemas que, se não forem observados
cuidadosamente, passam despercebidos, como, por exemplo, o distanciamento
físico entre as professoras e as crianças.

Na busca pela autonomia das crianças [...] este processo de adultização vai
configurando-se por afastamento progressivo entre monitoras, professoras e
crianças, principalmente, no que diz respeito ao contato físico, ao colo ou ao
carinho, reflexo se uma sociedade individualizante que restringe os corpos
sociais do toque, das trocas corpóreas – aquelas que humanizam, que
constroem e extrapolam os limites do corpo, e que vão além. (PRADO,
2012, p. 89).

Assim sendo, observa-se que a literatura, os documentos, as orientações, os
critérios

acima

elencados

apontam

para

a

indissociabilidade,

mas,

contraditoriamente, a prática revela o oposto.
O desafio, então, é implementar, fazer valer efetivamente os critérios nas
creches. Para tanto, faz-se necessário aquisição, adequação e reorganização dos
espaços, ampliação de acervos de livros e brinquedos, instalação de playgrounds,
alimentação balanceada, além de uma proposta curricular consistente e equipe
profissional capacitada e comprometida.

1.3.1 Formação docente e prática pedagógica

Discutir a creche na contemporaneidade é discutir, também, o papel e as
práticas do professor. Para esse fim, faz-se necessário refletir sobre a formação
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docente e o currículo, tanto das instituições formadoras quanto das instituições de
atendimento.
No que se refere às instituições formadoras, o Conselho Nacional de
Educação aprovou, somente em 2006, a resolução N° 1, com as Diretrizes
curriculares Nacionais para os cursos de pedagogia, propondo-os como licenciatura
e atribuindo-lhes a formação de professores para a educação infantil e anos iniciais
do ensino fundamental, além da formação em gestão. Essa licenciatura passa a ter
amplas atribuições, incluindo a atuação do pedagogo com bebês e crianças
pequenas - uma prática que, até recentemente, era exercida por profissionais leigas.
Ao mesmo tempo em que esses cursos habilitam as pedagogas para a
docência de crianças pequenas, os currículos das universidades indicam carga
horária reduzida para as disciplinas relacionadas à educação infantil.
O estudo de Gatti (2011), que conta com um conjunto amostral composto por
71 cursos de licenciatura presenciais em pedagogia, aponta que, entre as disciplinas
obrigatórias, “[...] as relativas à Educação Infantil representam apenas 5,3% do
conjunto” (p. 6). Além disso, as referidas disciplinas não são direcionadas para a
relação com a criança. Elas são generalistas e abordam questões de estrutura,
funcionamento e legislação. Quanto às disciplinas optativas, é muito baixo o
percentual voltado, exclusivamente, para a educação infantil.
Nesse estudo, a autora constata que:

a) o currículo proposto pelos cursos de formação de professores tem uma
característica fragmentária, apresentando um conjunto disciplinar bastante
disperso; (...) as disciplinas referentes à formação profissional específica
apresentam ementas que registram preocupação com as justificativas sobre
o porquê ensinar, entretanto, só de forma muito incipiente registram o quê e
como ensinar; f) poucos cursos propõem disciplinas que permitam algum
aprofundamento em relação à educação infantil. (GATTI, 2011, p. 7-8).

Ainda sobre o currículo das universidades e o papel docente, Moyles (2002)
nos chama a atenção para o fato que, não obstante a vasta produção teórica,
legitimando a importância do brincar no processo de desenvolvimento da criança, os
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professores ainda se sentem inseguros sobre como inserir a brincadeira no contexto
educacional. Falta-lhes embasamento teórico capaz de ressignificar o brincar no
processo de ensino/aprendizagem, na relação professor/aluno e aluno/aluno, pois os
jogos e brincadeiras acontecem quase que como prêmio às crianças que acabaram
a lição, aos horários de intervalos, ou ao final do período, evidenciando, assim, a
dicotomia entre a “ensinagem” escolar e a aprendizagem prazerosa.
Nesse contexto, o professor acha difícil mensurar a aprendizagem por meio
de outros instrumentos que não sejam as fichas e os relatórios que medem,
exclusivamente, o desenvolvimento da criança no que tange às suas habilidades em
leitura e escrita. Ademais, como não estão habituados a observar e registrar a
prática, acaba lhes faltando elementos para que possam avaliar a eficácia do seu
trabalho.
As evidências práticas revelaram que não existe – ao menos de forma
explícita – resistência por parte dos professores e outros profissionais que atuam
com

crianças

pequenas

sobre

a

importância

do

brincar.

Porém,

como

tradicionalmente a instituição de ensino sempre ocupou o lugar da aprendizagem
cognitiva, por meio das práticas de leitura, escrita e cálculos, esses profissionais
acabam reproduzindo, no cotidiano, o jeito tradicional de ensinar, considerando,
ainda que de forma velada, a brincadeira como um passatempo.
Quando brincam ou propõem brincadeiras, optam, quase sempre, como
revela Wajskop (1996), por brincadeiras cujos fins já estão dados. Segundo o autor,

Podemos observar, mais recentemente, uma tendência das pré-escolas
brasileiras a utilizar materiais didáticos, brinquedos pedagógicos e métodos
lúdicos de ensino de alfabetização cujos fins encontram-se no próprio
material, dessa forma descontextualizando seu uso dos processos
cognitivos e históricos experimentado pelas crianças. Assim, a maioria das
escolas tem didatizado a atividade lúdica das crianças, restringindo-as a
exercícios repetidos de discriminação visomotora e auditiva [...].
(WAJSKOP, 1996, p. 92).

Uma pesquisa coordenada por Carneiro e Dodge (2007) faz dois
apontamentos extremamente importantes. O primeiro, voltado para as práticas
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pedagógicas, revela que as atividades lúdicas, de modo geral, são restritas e quase
sempre dirigidas, e que isso ocorre porque faltam, nas instituições, “profissionais
competentes e instruídos” para atuar em uma perspectiva holística e, ao mesmo
tempo, singular, a fim de poderem compreender as especificidades da criança de
forma global, mas, também, perceber as singularidades de cada uma.
Essa defasagem resulta dos currículos dos cursos de pedagogia que são, no
mínimo, insuficientes para a formação de professores que atuarão com crianças
pequenas. O brincar nos currículos desses cursos passa ao largo e de forma teórica,
não sendo, de modo algum, um eixo central (CARNEIRO; DODGE, 2007, p. 94).
Segundo os autores,

[...] a formação docente não tata do brincar, ou, quando acontece, isso é
feito de maneira bastante superficial, não oferecendo ao profissional
subsídios suficientes para as suas práticas. (CARNEIRO; DODGE, 2007, p.
145).

O segundo apontamento está relacionado aos currículos das unidades de
ensino que, de modo geral, são muito conteudistas.

[...] nem sempre as instituições escolares dispõem de espaço para a
realização da atividade (lúdica) e, quando isso ocorre, geralmente não lhe é
atribuída a devida importância. Em geral, as escolas são pressionadas
pelos pais, que, justificando a necessidade de as crianças aprenderem
conteúdos para enfrentar o mercado de trabalho, desconsideram o brincar.
(CARNEIRO; DODGE, 2007, p. 144).

Para tanto, Carneiro e Dodge (2007) propõem mudanças na estrutura
curricular, de modo que, “[...] para que o aprendizado pelo brincar se concretizasse,
seria essencial que as escolas fossem menos conteudistas e mais formativas” (p.
90).
A única possiblidade de romper com essas resistências é abrir novos
horizontes com vistas à apreensão de uma nova prática docente que, segundo
Malaguzzi (1999), é a formação em serviço. Para o autor, na formação em serviço,
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Os professores devem aprender a interpretar processos contínuos, em vez
de esperar resultados. Do mesmo modo, seu papel como educadores deve
incluir o entendimento das crianças como produtoras, e não como
consumidoras. Devem aprender a nada ensinar às crianças, exceto o que
podem aprender por si mesmas. (MALAGUZZI, 1999, p. 83).

Diante desse quadro, constata-se a necessidade e urgência de uma nova
política de formação docente inicial e continuada, com luzes para a educação
infantil, onde a criança pequena, com suas especificidades, seja o foco. Nesse
sentido, é fundamental construir, solidificar, sedimentar o entendimento de que, por
meio de atividades lúdicas, corporais e afetivas, as crianças também enfrentam
desafios, resolvem problemas, desenvolvem a criatividade e a competência
intelectual naturalmente. É necessário a criação de um mecanismo que seja capaz
de romper com o tradicional método de ensino escolarizante e, ao mesmo tempo,
consiga convencer o professor de que brincar é coisa séria, e não um passatempo,
que os brinquedos e brincadeiras são seus meios de produção e estratégias para a
obtenção do produto final: crianças felizes, capazes, autônomas. Nas palavras de
Moyles (2002),

O que parece ser necessário é uma oportunidade para os professores
desenvolverem um sólido conceito do brincar, com um rigor acadêmico
aceitável para todos aqueles envolvidos, com uma justificativa para a sua
existência prática nas escolas [...]. (MOYLES, 2002, p. 18).

Ao que tudo indica, este conceito do brincar só poderá ser desenvolvido, ou
construído, por meio de uma reforma curricular nos cursos de formação inicial e
continuada de professores, especialmente de professores de educação infantil,
introduzindo-se disciplinas que discutam o cuidado e a ludicidade com o rigor
acadêmico que merecem.
Além do problema ora evidenciado, isto é, reforma curricular nos cursos de
formação de professores, outra questão, não menos importante, é a real formação
daqueles que já estão atuando nas creches. Um estudo exploratório sobre o
professor brasileiro (BRASIL, 2007) aponta que, do total de professores de creche,
45% contam com nível médio, modalidade normal, e 37,2%, com nível superior com
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licenciatura, indicando, portanto, que boa parte desses profissionais são totalmente
leigos para a função que desempenham. Mais grave ainda é que o mesmo estudo
revela que, desse total, apenas 11,8% desses profissionais tiveram a oportunidade
de participar de formação continuada para a atuação em creches.
Dados empíricos indicam que, por ser um serviço muito oneroso, os
municípios contratam profissionais leigos, com outras nomenclaturas – agentes de
educação, auxiliares de educação, auxiliares de desenvolvimento, estagiários etc. –
para trabalhar em creches, ocasionando, com isso, inúmeros problemas no
momento da formação continuada. Existem relatos de profissionais que se recusam
a participar de horários de trabalho pedagógicos e formação em serviço por não
serem professores e ganharem menos que os colegas.
Enfim, entre a legislação e a realidade brasileiras, observa-se que a distância
é grande, mas também que o primeiro passo já foi dado. À luz de um referencial
teórico que discuta sobre a importância da ludicidade na infância e do brincar nas
instituições de educação infantil, nasce a seção 2.
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2. A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

“Brincar não é perder tempo, é ganhá-lo.
É triste ter meninos sem escola,
mas mais triste é vê-los enfileirados
em salas sem ar, com exercícios estéreis,
sem valor para a formação humana”.
(Carlos Drummond de Andrade)

Tendo em vista que o Estado Brasileiro assumiu, por meio de suas leis e
pactos, diversos compromissos com as crianças, pode se afirmar que, do ponto de
vista legal, o brincar constitui-se em um dos direitos fundamentais das crianças.
Portanto, deve ser tratado como um componente das políticas públicas para a
infância.
Para aportar teoricamente a pesquisa, será apresentado, nesta seção, uma
revisão das produções de diversos autores, nacionais e internacionais, que tratam
da importância das brincadeiras na infância e na educação infantil.
Carneiro (2010) faz uma relevante discussão acerca da cultura da infância e
do brincar, destacando que o brincar não é inato, mas resulta do processo de
interação de crianças tanto com adultos quanto com outras crianças. “Portanto,
quanto mais relações as crianças tiverem e mais ricas forem as oportunidades de
experiências

que

lhes

oferecermos

mais

rica

será

a

sua

cultura

e,

consequentemente, o seu brincar” (p. 22).
A autora ressalta a importância das brincadeiras para o desenvolvimento
integral da criança, pois brincando a criança adquire benefícios “físicos, intelectuais,
sociais, morais e afetivos” (CARNEIRO, 2010, p. 25). É brincando, experimentando,
que a criança vai adquirindo competências para entender a si mesma e o seu
entorno.
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Entretanto, todas as justificativas ficam rendidas frente à escassez de
políticas públicas para a infância, a precariedade de espaços públicos e protegidos
para receber e acolher os pequenos. É necessário e urgente que a escola assuma o
papel de oferecer oportunidades, as mais diversas possíveis, para as crianças.
Em outra publicação, Carneiro e Dodge (2007) recuperam os quatro pilares
definidos por Delors (2004), destacando que, em um mundo onde está prevalecendo
o individualismo e a competitividade, um dos desafios da educação é despertar a
consciência para a convivência harmoniosa com as outras pessoas. Nessa
perspectiva, enfatizam que o brincar favorece o aprender a conhecer, o aprender a
fazer, o aprender a viver junto e o aprender a ser.

O brincar favorece a descoberta, uma vez que auxilia a criança na
concentração, na observação, na percepção, na análise, no
estabelecimento e no teste de hipótese, fazendo com que descortine o
mundo ao seu redor e adquira competências e habilidades, pois o fazer
também depende do saber. (CARNEIRO; DODGE, 2007, p. 33).

As autoras destacam os benefícios que as brincadeiras trazem para as
crianças, tanto do ponto de vista fisiológico, do desenvolvimento e reconhecimento
do corpo, quanto do ponto de vista social, propiciando o desenvolvimento de
condutas adequadas para a boa convivência em grupo, assim como do
desenvolvimento emocional e cognitivo, uma vez que, por meios de brincadeiras, as
crianças

reelaboram

situações,

enfrentam

desafios,

resolvem

conflitos

e

desenvolvem o raciocínio (CARNEIRO; DODGE, 2007, p. 36-37).
Concordando com Vygotsky (1988), enfatizam que [...] “a aprendizagem é
algo externo, e o brincar tem um papel importante nesse processo, pois auxilia a
criança a passar de uma etapa para outra de seu desenvolvimento” (VYGOTSKY,
1988, apud CARNEIRO; DODGE, 2007, p. 61). Para as autoras, os desafios
proporcionados pelos jogos e brincadeiras contribuem para o desenvolvimento
cognitivo das crianças.
Kramer (2007), ao refletir sobre a infância e sua singularidade, tece críticas ao
que chama de pedagogização da infância. Para ela, “[...] as crianças estão mais
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próximas do artista, do colecionador e do mágico, do que de pedagogos bem
intencionados” (p. 16). A autora evidencia que “[...] Na educação infantil o objetivo é
garantir o acesso, de todos que assim o desejarem, [...] assegurando o direito da
criança de brincar, criar, aprender” (p. 20).
Para Winnicott (1975), o brincar é uma linguagem que deve ser observada,
analisada e interpretada. Apoia-se em Klein para revelar que a criança se apossa do
universo lúdico para alívio da tensão e satisfação dos desejos, bem como para o
domínio da realidade traumática. Segundo o autor,

É no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou adulto fruem sua
liberdade de criação. [...] É no brincar, e somente no brincar, que o
indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade
integral; e é somente sendo criativo que o individuo descobre o eu (self).
(WINNICOTT, 1975, p. 79-80).

Sobre a participação do adulto nas brincadeiras, posiciona-se, afirmando que
as crianças são criativas e, portanto, capazes de realizar experiências criativas
sozinhas. “[...] Pessoas responsáveis devem estar disponíveis quando as crianças
brincam, mas isso não significa que precisem ingressar no brincar das crianças”
(WINNICOTT, 1975, p. 75). Dessa forma, é importante que o professor esteja
disponível, que consiga observar e que esteja atento para atender se for solicitado.
Malaguzzi (1999) enfatiza que, por meio de brincadeiras de faz de conta, as
crianças investigam e fazem novas descobertas, ampliando assim seu repertório e
adquirindo novos conhecimentos. Desta forma, não se faz necessário que o
professor elenque conteúdos de leitura, escrita e lógica matemática, objetivos ou
expectativas de aprendizagem, e muito menos metas. Torna-se mais eficaz
proporcionar ambientes convidativos, estimulantes e desafiadores para as crianças.
Kishimoto e Pinazza (2007) apresentam a pedagogia da infância de Friedrich
Froebel, a qual “[...] pressupõe a criança como ser criativo e propõe a educação pela
auto atividade e pelo jogo, segundo a lei fundamental do desenvolvimento humano”
(p. 37).
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Froebel, precursor do jardim da infância, tornou-se conhecido pelo cultivo à
vida social livre e cooperativa, que deveria ocorrer em um ambiente alegre, com
jogos e brincadeiras, principalmente ao ar livre. Foi o primeiro educador a defender o
uso da ludicidade na educação e o desenvolvimento das crianças, assim como o
primeiro a utilizar o brinquedo, como atividade, nas escolas, pois considerava o
brincar como essencial no plano curricular e metodológico. Para o autor, as
atividades e os desenhos que envolviam movimento e ritmos eram muito
importantes, assim como as histórias, os mitos, as lendas, os contos de fadas e as
fábulas.
Destarte, perseguir os ideais de Froebel em pleno século XXI não é
anacrônico; ao contrário, é extremamente atual e necessário, pois não alcançamos,
ainda, os pressupostos por ele lançados. No artigo “Brincadeiras e narrativas
infantis: contribuições de J. Bruner para a pedagogia da infância”, Kishimoto (2007)
apresenta as principais concepções desse autor no contexto histórico do século XX.
Bruner manteve, ao longo de seus estudos, “um profundo interesse pela
educação da criança, especialmente os bebês” (KISHIMOTO, 2007, p.250). No que
tange à percepção do bebê, o autor diverge das concepções da época (meados do
séc. XX), defendendo a educação da criança como “um processo indissociável da
cognição e da personalidade” (p. 251). Portanto, na mesma perspectiva de
Vygotsky, que considera o ambiente e as interações nele ocorridas o fator
preponderante para o desenvolvimento, para Bruner, o ambiente, a cultura e o
pensamento são fatores indissociáveis na formação social e humana.
O autor defende que as competências que a criança vai adquirindo e
desenvolvendo nos primeiros anos estão intimamente associadas aos estímulos
recebidos ou não em seu ambiente cultural e social. Vista sob este ângulo, a creche,
onde a criança passa boa parte do seu dia, deve ser um local privilegiado para
propiciar o pleno desenvolvimento infantil.
Para tanto, a creche deve ser previamente planejada, ter objetivos claros. O
espaço físico - juntamente com os materiais utilizados - deve ser compreendido
pelos profissionais como um ambiente que estimule a criança a tomar iniciativas,
como um ambiente de aprendizagem. Dessa forma, não pode ser um local repleto
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de materiais ou pessoas (fonte de distração), nem barulhento, quente ou frio, mal
iluminado, vazio etc. O espaço institucional deve ser aconchegante, estimulante,
convidativo, instigante, desafiador, acolhedor, enfim, um local que convide a criança
a investigar e vencer desafios propostos pelos educadores.
Outra importante contribuição de Bruner está nos estudos que fez sobre a
importância das narrativas como instrumento capaz de dar sentido ao mundo infantil.
“No âmbito da educação infantil, a narrativa está presente na conversação, no contar
e recontar histórias, na expressão gestual e plástica, na brincadeira e nas ações que
resultam da integração de várias linguagens” (KISHIMOTO, 2007, p. 258). Destarte,
se ela traz sentido ao mundo da criança, é fundamental trazê-la, inseri-la no
cotidiano infantil, por meio de brincadeiras, leituras, contação de histórias, jogos etc.
A mediação da mãe ou educador nesse processo (narrativo) é o de fazer uma
ponte entre o que a criança já sabe fazer e o que ela potencialmente tem condições
de fazer, mas ainda não faz sozinha. A esse processo, denominado por Vygotsky de
“zona de desenvolvimento proximal”, Bruner chama de andaime: “[...] sozinha a
criança não consegue; contudo, se o adulto coloca andaimes, uma forma de
tutoramento, cria as possibilidades para a aprendizagem” (KISHIMOTO, 2007, p.
265).
A autora encerra seu texto, resumindo o que seria, para Bruner, uma
pedagogia para a infância:

Para Bruner, um dos gigantes do século XX, a pedagogia construtivista
sócio cultural vê a criança multivocal, portadora de intencionalidade, próatividade e saberes construídos, que só se desenvolve como sujeito dotado
de consciência, em processos interativos e intersubjetivos na cultura.
Propõe, assim, uma revolução da educação pela construção de pedagogias
para a infância que valorizem os jogos e as narrativas infantis, com base
nas ciências da educação, nas políticas públicas de equidade, com a
participação de comunidades de aprendizagem que não tolham as vozes
das crianças. (KISHIMOTO, 2007, p. 270).

A contribuição de Bruner é fundamental para este trabalho, na medida em que
defende e argumenta sobre a importância do espaço, das diferentes linguagens e do
papel do professor no processo de desenvolvimento da criança.
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Outro autor, também de grande relevância, a dialogar sobre o tema é
Brougère (1998), que define a brincadeira como um modo de sustentação do círculo
humano, das relações humanas, como uma atividade que permite à criança a
apropriação dos códigos culturais. Enfatiza que o brinquedo é importante, uma vez
que, com ele, a criança constrói suas relações (de posse, de utilização, de
abandono, de perda, de desestruturação), que constituem esquemas que ela
reproduzirá em outros objetos na vida futura.
Em seu artigo, “A Criança e a Cultura Lúdica” (1998), o autor discute o brincar
“como espaço cultural por excelência”. Contrapõe-se às teorias psicológicas que
veem o brincar como algo descolado, distante da realidade, como pura fantasia,
pois, para ele,

Concepções como essas apresentam o defeito de não levar em conta a
dimensão social da atividade humana que o jogo, tanto quanto outros
comportamentos, não pode descartar. Brincar não é uma dinâmica interna
do individuo, mas uma atividade dotada de uma significação social precisa
que, como outras, necessita de aprendizagem. (BROUGÈRE, 1998, p. 20).

Brougère (1998) posiciona-se, dizendo que o jogo não é um produto cultural
autônomo, mas, ao contrário, “[...] a cultura lúdica se apodera de elementos da
cultura do meio ambiente da criança para aclimatá-la ao jogo” (p. 25). É na vivência,
em seu ambiente com as pessoas e as coisas que nele existe, que a criança
aprende a brincar. No início da vida, quando ainda é um bebê, ela é objeto da
brincadeira, e não sujeito; é passiva, só o brincante brinca. Contudo, pouco a pouco,
insere-se no contexto e começa a participar como parceiro. Assim, “[...] a cultura
lúdica, como toda cultura, é produto da interação social que lança suas raízes [...] na
interação precoce entre a mãe e o bebê” (p. 27). Conclui, defendendo que a
experiência lúdica, ainda que não tenha influência sobre outros processos culturais,
é, por si só, riquíssima e, portanto, merece ser analisada.
Assim como Brougère, Kishimoto (2010) reforça que brincar é essencial para
a criança, mas que não é inato. Sendo assim, ela precisa aprender a brincar. Por
isso, a autora apresenta uma relevante discussão acerca da importância do brincar
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como um direito para as crianças de zero a cinco anos e onze meses, enfatizando
esta como uma das principais atividades do seu dia a dia e ressaltando sua
importância nos dois primeiros anos de vida.

[...] Entre as coisas que a criança gosta está o brincar, que é um dos seus
direitos. O brincar é uma ação livre, que surge a qualquer hora, iniciada e
conduzida pela criança, dá prazer, não exige, como condição, um produto
final, relaxa, envolve, ensina regras, linguagens, desenvolve habilidades, e
introduz no mundo imaginário. [...] Pela diversidade de formas de conceber
o brincar, alguns tendem a focalizar o brincar como característico de
processos imitativos da criança, dando maior destaque apenas ao período
posterior aos dois anos de idade. O período anterior é visto como
preparatório para o aparecimento do lúdico. No entanto, temos clareza de
que a opção pelo brincar desde o início da educação infantil é o que garante
a cidadania da criança e ações pedagógicas de maior qualidade.
(KISHIMOTO, 2010, p. 1).

No mesmo texto, a autora enfatiza a importância do tripé ‘cuidado – educação
– brincadeira’ sem estabelecimento de hierarquia entre eles, pois, conforme
defende, cada um é fundamental e, portanto, as três partes do tripé são
indissociáveis. A autora salienta:

[...] A pouca qualidade da educação infantil pode estar relacionada com a
oposição que alguns fazem entre o brincar livre e o dirigido. É preciso
desconstruir essa visão equivocada para pensar na criança inteira, que em
sua subjetividade, aproveita a liberdade que tem para escolher um
brinquedo para brincar, e a mediação do adulto ou de outra criança, para
aprender novas brincadeiras. A criança não nasce sabendo brincar, ela
precisa aprender, por meio das interações com outras crianças e com os
adultos. Ela descobre em contato com objetos e brinquedos certas formas
de uso desses materiais. Observando outras crianças e as intervenções da
professora ela aprende novas brincadeiras e suas regras. Depois que
aprende, pode reproduzir ou recriar novas brincadeiras. Assim elas vão
garantindo a circulação e preservação da cultura lúdica. (KISHIMOTO,
2010, p. 1).

Kishimoto (2007), na obra “Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação”,
discute o papel e a diferença entre jogo, brinquedo e brincadeira, assim como a sua
importância na educação e desenvolvimento da criança pequena, sob a ótica de
vários pesquisadores. Entre os autores que menciona, cita Brougère (1981) e
Henriot (1983), que apontam três níveis de diferenciação para o jogo: o jogo como
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“resultado de um sistema linguístico, que funciona dentro de um contexto social” –
nesse caso infere que, enquanto no passado o jogo era considerado inútil, no
contexto atual é visto como algo importante e útil na educação das crianças; o jogo
como “um sistema de regras” – nessa segunda opção, cada jogo já tem as suas
regras estabelecidas, e as crianças brincam com o jogo quando aprendem a fazer
uso das regras; e o jogo como “um objeto” materializado, em madeira, plástico,
metal etc.
Já o brinquedo, para Kishimoto (2007), diferentemente do jogo, pressupõe
uma “relação íntima com a criança”, que vai determinar o modo de se relacionar:
simples objeto de manipulação, mamãe/filhinha, irmã, amiga etc., mas sem regras
estabelecidas. O brinquedo é, então, o suporte da brincadeira, cujo valor principal é
o processo do brincar. Difere, portanto, do jogo, que tem um objetivo prédeterminado, a finalização - ganhar ou perder pouco importa, mas existe um
resultado final que é aguardado.
No mesmo texto, a autora traz contribuições de Huizinga, que aponta “a
natureza livre do jogo [...] como atividade voluntária do ser humano”. Para o autor,
se o jogo for uma atividade imposta, deixa de ser jogo (KISHIMOTO, 2007, p. 24).
Em seguida, recupera Caillois que, na mesma linha de Huizinga, faz o
seguinte destaque:

[...] entende-se que o jogo, por ser uma ação voluntária da criança, um fim
em si mesmo, não pode criar nada, não visa um resultado final. O que
importa é o processo em si de brincar que a criança se impõe. Quando ela
brinca não está preocupada com a aquisição de conhecimento ou
desenvolvimento de qualquer habilidade mental ou física. (KISHIMOTO,
2007, p. 24).

Dando continuidade ao mesmo tema, cita Christie (1991) que, corroborando
com Caillois e Huizinga, enfatiza:

[...] enquanto a criança brinca, sua atenção está concentrada na atividade
em si e não em seus resultados ou efeitos. O jogo infantil só pode receber
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essa designação quando o objetivo da criança é brincar. O jogo educativo,
utilizado em sala de aula, muitas vezes, desvirtua esse conceito ao dar
prioridade ao produto, à aprendizagem de noções e habilidades. [...] O jogo
infantil só pode ser jogo quando escolhido livre e espontaneamente pela
criança. Caso contrário é trabalho ou ensino. (KISHIMOTO, 2007, p. 26).

Os apontamentos desses autores confrontam-se com a prática exercida na
rede educacional em questão, na qual são os adultos (profissionais) que decidem
quais serão os jogos e as brincadeiras que as crianças devem jogar e brincar a fim
de que possam atingir determinados objetivos, previamente estabelecidos, no
momento da elaboração da proposta.
Prado (2012), ao investigar brincadeiras de crianças em uma creche pública
de Campinas/SP, traz importantes reflexões e contribuições ao tema. Em sua
pesquisa, buscou compreender como as crianças vivem suas infâncias dentro das
instituições de educação infantil. Constata que a sociabilidade desenvolvida na
criança está diretamente relacionada à capacidade que elas têm de se relacionar
com as outras crianças e com os adultos, e que estas relações são estabelecidas
por meio das brincadeiras (PRADO, 2012, p. 35). Seu estudo revela a seguinte
concepção do brincar:

[...] atividade em que as crianças desenvolviam percepções, habilidades
físicas, motoras de raciocínio e aquisição de conteúdos, através da
intervenção pedagógica das professoras e monitoras que quando não
dirigiam a brincadeiras, definindo formas, regras e objetivos, promoviam,
estruturavam e organizavam os espaços para sua promoção entre as
crianças, que brincavam livremente, escolhiam jogos e definiam regras,
brincando simplesmente pelo prazer de o fazer, com um fim em si mesma,
porém num tempo e num espaço definidos pelas profissionais. (PRADO,
2012, p. 106).

Por meio das observações feitas, percebeu o quanto as crianças brincam
enquanto estão na creche. Brincam além do que lhes é proposto, muitas vezes em
situações que não lhes são permitidas; “brincam pelo prazer brincar como um fim em
si mesmo” (PRADO, 2012, p. 111).
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Ao longo do trabalho, a autora faz uma interessante discussão sobre
equívocos cometidos nas instituições que passam despercebidos aos olhos das
profissionais. Ela cita um exemplo, pontual, de violência velada, que lhe chamou
muito a atenção, mas que, entretanto, nunca foi refletido pelo grupo. No exemplo
citado, as professoras interrompem, sem maiores explicações, um momento em que
as crianças estão brincando com “armas de brinquedo”, alegando que essa
brincadeira estimula a agressividade, a violência; em contrapartida, excluem os
meninos de uma “brincadeira de passar esmalte”, alegando que isso não é coisa de
meninos e que pode interferir na sexualidade (PRADO, 2012, p. 114).
Sobre o trabalho das profissionais, revela que, muitas vezes, é reduzido

[...] a uma forma mecânica, entre horários definidos, deveres, obrigações e
cuidados incompatíveis ao lúdico, ao à toa, à brincadeira que, por sua vez,
transformam-se também em instrumento de institucionalização, segregação
e didatização da infância, dando forma à sociedade industrial moderna e à
ordem social burguesa. (PRADO, 2012, p. 116).

Apesar de todas as ressalvas apresentadas, conclui que as crianças
aprendem [...] “mesmo quando os adultos não têm a intenção de ensinar” (Idem,
ibidem, p. 159).
Moyles (2002, p. 18) nos convida a uma reflexão extremamente relevante e
atual, quando questiona: uma vez que o brincar é um ato natural entre os seres
humanos, de qualquer idade, e até entre muitos animais, por quais motivos as
escolas têm tanta dificuldade em aceitar essa atividade como um componente
curricular, como algo importante em si?
Para a autora, o ato de brincar, em qualquer idade, é uma atividade realizada
por prazer e diversão, que proporciona alegria e aprendizado a quem brinca, que já
é muito e deveria ser motivo suficiente para que fosse valorizado nas escolas, mas,
como não é, traz, ainda, o argumento da neurociência, que explica que brincando o
cérebro fica estimulado e ativo, motivando e desafiando a criança “[...] tanto a
dominar o que é familiar, quanto a responder ao desconhecido em termos de obter
informações, conhecimentos, habilidades e entendimentos” (MOYLES, 2002, p. 20).
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Nesse sentido, argumenta e defende tanto a favor das brincadeiras livres
quanto das dirigidas no aprendizado das crianças, a depender do que está
acontecendo, se é momento de exploração, de construção, de enfrentar desafios
etc. Todavia, ressalta, é importante que a criança, antes de brincar de forma dirigida,
explore livremente o material e a situação, fazendo descobertas, criando
possibilidades. Esse processo exploratório inicial seria como um pré-requisito para
um brincar dirigido que pressupõe a resolução de determinado problema, por
exemplo. Nesse caso, a professora precisa orientar a criança a observar, refletir,
tentar etc. Em uma nova situação, com esses desafios já enfrentados, as crianças
serão capazes de brincar livremente e adquirir novos aprendizados. Sendo assim, o
olhar e a escuta do professor é fundamental para saber se o momento é de
intervenção ou de observação.
Não obstante os argumentos positivos acerca da importância das brincadeiras
para as crianças, a autora encontrou em Timbergen (1976, p. 12) a triste
constatação de que, nas sociedades ocidentais, lamentavelmente, “o humor que
cerca as crianças, em todo lugar, ficou muito sério”. Tal constatação leva-nos a
inúmeras reflexões: as primeiras escolas (ocidentais) foram pensadas para adultos,
eram academias, universidades, lugar sério, “sagrado”, silencioso, para poucos
abastados iluminados. Paulatinamente, esse lugar foi sendo ocupado por outras
pessoas não tão iluminadas, mas poderosas: as elites. Só muito mais tarde, as
escolas passaram a ser de massa e, apenas recentemente, é um lugar também para
e das crianças. Essa trajetória de “ocupação” da escola por todos aconteceu sem
planejamento. Então, os ingressantes é que foram se adaptando a ela, ao cenário
com carteiras, lousas, mestres, disciplina etc., mas, principalmente, com o que se
perpetua até os dias de hoje: como o lugar da disciplina e do silêncio.
Este fato foi constatado em Muller e Redin (2007), quando destacam, “[...]
Ainda se percebe pelos estudos e investigações com pais e educadores que as
escolas ainda são concebidas para ‘disciplinar as crianças, para que aprendam a
guardar seus materiais e brinquedos etc.”. (p. 16).
Difícil, para não dizer impossível, pensar e planejar um lugar de disciplina, de
silêncio, quando esse lugar são escolas para crianças pequenas. Portanto, faz-se
necessário e urgente uma mudança de concepção acerca do lugar, espaço que
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recebe crianças pequenas, cheias de alegria e energia, assim como da estrutura
física, hoje incompatível com a clientela que recebe.
Como toda construção com adaptações demais – “puxadinhos” – uma hora
rompe, é o mesmo problema que está acontecendo com a educação infantil, que
não cabe mais na estrutura escolar, tal como se apresenta hoje. Não só do ponto de
vista físico, que é bastante problemático para os pequenos, mas também, e
principalmente, pela relação professor/aluno, pelo jeito de ensinar, pelo currículo real
e oculto etc.
Para concluir esta seção, vale a pena fazer três apontamentos. Um deles é
refletir com a dissertação de Sitta (2014), que pesquisa e discute o brincar na
família. Seu estudo aponta que as famílias apresentam, de modo geral, uma
“postura espontaneísta” quando brincam com as crianças, pois acreditam que o
brincar depende apenas dos brincantes, prescindindo, portanto, de mediação.
O segundo está contido na reflexão de Lauria (2010, p. 37), quando diz que “o
brincar moderno está impregnado de valores como consumo, erotismo, competição,
violência e, sobretudo, solidão”. Essa forma do brincar moderno, salientado pelo
autor, pode nos levar à reflexão quanto à forma que o brincar está sendo usado com
as crianças nas escolas, queimando etapas fundamentais de suas vidas, em
detrimento de agendas cheias.
O terceiro item a ser mencionado refere-se à constatação de que, na
contemporaneidade, especialmente nas grandes metrópoles, os espaços – ruas,
praças, quintais –, anteriormente destinados ao brincar, foram drasticamente
reduzidos.
Esses itens, previamente mencionados, corroboram com os argumentos em
defesa de uma escola de qualidade, que possibilite muitas situações de brincadeiras
e, mais do que isso, com profissionais capacitados e dispostos a brincar muito com
as crianças - profissionais que brinquem com compromisso, observando, escutando,
mediando, intervindo, registrando e refletindo sobre a sua prática.
Fazer a revisão da literatura foi de fundamental importância, pois corroborou
com o pressuposto de que documentos oficiais levam em conta resultados de
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pesquisa, ao indicarem que as atividades lúdicas são imprescindíveis para o
desenvolvimento físico, social e cognitivo da criança. Portanto, não devem apenas
ser contempladas no currículo e no projeto político pedagógico como atividade-meio,
mas como atividade-fim, que deve estar presente de forma contínua na educação
infantil, tendo em vista que nas brincadeiras, tanto livres, quanto dirigidas, a criança
aprende e se desenvolve necessariamente, não precisando, portanto, ser forçada a
brincar conforme a intenção e/ou determinação do adulto para aprender.
Na próxima seção, será discutido o quanto e como as crianças estão
brincando nas creches a partir de uma amostra estudada e analisada.
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3. CARACTERIZAÇÃO DA CIDADE, DA REDE MUNICIPAL, DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO PESQUISADA E ANÁLISES PRELIMINARES

“Sem a curiosidade que me move,
que me inquieta, que me insere na busca,
não aprendo, nem ensino”
(Paulo Freire)

Esta seção apresenta a proposta de atendimento à criança pequena da rede
municipal de Caieiras, discute o processo de formação em serviço, expõe os
resultados da pesquisa documental e parte da pesquisa empírica, que se
constituíram como uma parte necessária na identificação de elementos que
auxiliaram na caracterização do cenário em que foi desenvolvido o presente estudo
e, simultaneamente, traz uma análise preliminar acerca do contexto.

3.1. A cidade de Caieiras

O município de Caieiras está localizado na região metropolitana de São
Paulo, conta com uma área de aproximadamente 96 km², e população, estimada em
2012, de 89.219 habitantes, sendo que sua densidade demográfica é de 928,40
hab/km² (SEADE, 2012).
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em 2000 estava em 0,813,
enquanto que o do estado chegava a 0,814. Quanto à Renda per Capita (em 2010),
era de R$ 683,16, inferior à renda do estado que, na mesma época, era de R$
853,75.
A economia do município destaca-se pelas indústrias plásticas e papeleiras,
frisando-se a Companhia Melhoramentos de São Paulo, empresa produtora de
papel, com uma área de reflorestamento que abrange a maior parte do território da
cidade.
Apesar das indústrias citadas e de outras menores, do comércio e do setor de
serviços, em expansão, esse mercado não absorve boa parte da mão de obra
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caieirense, fazendo com que o/a trabalhador/a tenha que se deslocar para outras
cidades.
O principal meio de transporte público utilizado é o ferroviário, realizado
pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), pela linha 7-Rubi (Luz –
Francisco Morato / Francisco Morato – Jundiaí).

	
  

Figura 1 – Mapa/Localização da cidade de Caieiras

Fonte: Foto do arquivo da Fundação SEADE - perfil municipal
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3.2 A rede municipal de Educação Infantil: um pouco da história

As informações a seguir foram extraídas do site da Secretaria Municipal de
Educação de Caieiras e complementadas com depoimentos formais e informais das
funcionárias da creche pesquisada.
Em Caieiras, as primeiras creches começaram a ser instaladas no início dos
anos de 1980, funcionavam em período integral (das 7h às 19h), atendendo crianças
de 3 meses a 7 anos cujas mães trabalhavam fora de casa. Fazia-se necessário a
apresentação de comprovação de trabalho a cada três meses. Naquele período, o
objetivo da instituição era o de acolher as crianças enquanto suas mães
trabalhavam. Naquele período, não havia supervisão acerca do trabalho realizado
com as crianças. Quanto às brincadeiras, ocorriam sem qualquer planejamento
durante os intervalos entre os cuidados físicos e a alimentação.
Atualmente, a rede municipal conta com 24 Escolas Municipais de Educação
Maternal e Infantil (EMEMIS) – creches e pré-escolas – que, somadas, atendem,
atualmente, um total de 3900 (três mil e novecentos) pequenos munícipios, sendo
1617 nas creches e 2283 nas pré-escolas. No município em tela, não há creches
indiretas ou conveniadas, enquanto que o atendimento na rede privada é pouco
significativo, correspondendo a 171 vagas em creches e 331 em pré-escolas.
Como a população infantil de 0 a 5 anos é de cerca de 4970 crianças
(MEC/INEP/2011) e as duas redes juntas atendem 4402 crianças, constata-se que
568 crianças nesta faixa etária estão sem atendimento, representando 11,4% de
crianças fora da educação infantil. Embora a luta continue sendo sempre pela
ampliação da oferta, pode-se dizer que Caieiras atende para além da média, se
comparado a outros municípios, tanto do entorno quanto do país.
É importante salientar que na referida rede, não obstante a maior parte das
crianças que frequentam a creche pertencerem às camadas mais empobrecidas da
população, a renda familiar não é considerada como critério de seleção da
demanda. As inscrições são concentradas na SME, em um cadastro único e
conforme surge a vaga, e a criança é chamada por ordem de inscrição.
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Todavia, outro critério prevalece para realizar a matrícula: para obter uma
vaga na creche para a criança, a mãe precisa comprovar, com a Carteira de
Trabalho (CPTS), declarações ou similares, que trabalha fora de casa. Além disso,
para não perder a vaga, os mesmos comprovantes precisam ser reapresentados a
cada três meses.
Em conversas informais com as educadoras, foi revelado, com certa
indignação por parte destas, casos de algumas mães que não estavam trabalhando
e ainda assim deixavam as crianças na creche. Chegaram a dizer que algumas
mães apresentavam declarações de trabalho falsas: uma situação extremamente
constrangedora, que poderia ser evitada, leva algumas mães a falsificarem
declarações para que possam comprovar um trabalho que não existe, quando, na
realidade, esse direito lhes é garantido por lei.
Esse fato demonstra um atraso em relação ao que determina as DCNEI no
art. 5º, § 1º: “É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública,
gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção.”
No que se refere à formação profissional das educadoras de creche, vale
lembrar que, nos últimos concursos, a formação mínima exigida para ser educador
de creche, ora denominado “Agente de Educação”, foi de ensino fundamental
completo. Este é um fato que, além de contrariar as orientações constantes nas
DNCEI, dificulta muito o processo de formação continuada, pois, não obstante os
cursos de formação inicial apresentarem enormes lacunas no que se refere às
peculiaridades da educação infantil, a passagem por ele acaba por ser um pontapé
inicial ao processo de formação em serviço.

3.2.1 Procedimentos da pesquisa

O primeiro contato com a Secretaria de Educação ocorreu em agosto de
2012, por meio de uma visita informal à supervisora chefe, responsável pela
educação infantil no município. Nesse dia, foi apresentado à supervisora um roteiro
de estudo, no qual constava a necessidade da pesquisadora permanecer algum
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tempo na unidade educacional pesquisada para observar a rotina, bem como para
realizar entrevistas com as respectivas profissionais. A supervisora foi bastante
receptiva e disponibilizou uma creche para a realização do trabalho.
Antes de iniciar a pesquisa de campo, com o intuito de conhecer a proposta
pedagógica da rede, foi solicitado à supervisora o Projeto Político Pedagógico ou
outros documentos similares que recuperassem e explicitassem o processo de
mudança da prática de atendimento às crianças, como a troca da mobília, a
implementação dos cantos etc., mas a mesma informou que o Projeto Político
Pedagógico (PPP) estava em fase de elaboração e, portanto, não poderia ser, por
ora, disponibilizado. Informou, ainda, que o trabalho realizado na educação infantil
está pautado nos RCNEI e nas DCNEI, e que a Secretaria possui dois cadernos que
foram utilizados durante o processo de formação das educadoras para a
implantação dos cantos nas creches e pré-escolas e que ainda são utilizadas como
material de estudo.
O primeiro passo, então, foi analisar esse material a fim de tentar
compreender, minimamente, a dinâmica de trabalho estabelecida nas creches
municipais a partir da nova configuração espacial – com pouca mobília e mais
brinquedos.
Um dos cadernos, intitulado “Cantos de atividades diversificadas”, elaborado
pelo Instituto Avisa Lá, é direcionado ao formador que, por sua vez, replicará as
técnicas e sugestões sobre como trabalhar com cantos. O segundo caderno,
“Brincar e ler para viver”, elaborado pelo Instituto Hedging-Griffo, traz o relato de
uma experiência do Programa Brincar e Ler para Viver, realizado na zona sul de São
Paulo, cujo pressuposto é ser um guia para a estruturação de espaços educativos e
incentivo ao lúdico e à leitura.
Não obstante o processo de formação para trabalhar com cantos tenha se
encerrado em 2009, foi possível perceber que o material acima permanece como
instrumento de fomento para as formações internas realizadas pela equipe da SME.
O primeiro caderno, intitulado “Cantos de atividades diversificadas”, utilizado
como subsídio na formação das professoras e educadoras da rede, recomenda aos
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docentes que atentem ao fato de possibilitar à criança momentos nos quais ela
possa escolher onde vai ficar e que tipo de atividade vai desenvolver. Para tanto,
elenca uma série de objetivos - denominados ‘objetivos didáticos’ - e conteúdos,
assim como um rol de sugestões e possibilidades para trabalhar com cantos
temáticos, como por exemplo: canto dos jogos, do faz de conta, da feira, da beleza,
do escritório, da casinha, do supermercado, entre outros.
Tudo indica que o material foi utilizado como um guia orientador na formação,
mas não foi encontrado nenhum registro sobre esse processo. A análise do
documento evidenciou que conteúdos e objetivos são sinônimos, como pode se
verificar no exemplo abaixo:

Participação em situações que envolvam a combinação de algumas regras
de convivência em grupo e aquelas referentes ao uso de materiais e do
espaço, quando isso for pertinente [...]. Participação em situações de
brincadeiras e jogos nas quais pode escolher parceiros [...] (p. 5).

Não é possível saber como o material em tela foi utilizado na formação das
educadoras, mas é possível inferir que este teve uma função de guia orientador.
A segunda publicação, “Brincar e ler para viver: um guia para a estruturação
de espaços educativos e incentivos ao lúdico e à leitura”, faz uma breve reflexão
sobre o direito de brincar, de ouvir e contar histórias, de vivenciar fantasias, de
coisas simples e prazerosas as quais estão sendo suprimidas da vida das crianças.
O referido material, embasado em Leontiev e Brougère, enfatiza a importância
da leitura, das brincadeiras e dos jogos simbólicos na educação infantil. Aponta
creches e pré-escolas como locais privilegiados para o acontecimento dessas
vivências, desde que os profissionais compreendam e desempenhem com êxito o
seu papel; caso contrário, livros e brinquedos, ao invés de serem instrumentos para
alavancar o trabalho, acabam se tornando meros objetos, reafirmando, portanto, a
importância do município investir na formação continuada dos profissionais.
Estudando o material, foi possível apreender que o mesmo foi utilizado pelas
formadoras para orientar as profissionais das creches e pré-escolas sobre como
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atuar de forma lúdica com as crianças, substituindo as mesinhas e cadeirinhas por
cantos temáticos, com brinquedos estruturados e não estruturados.
A formação das educadoras ocorreu durante o período de 2006 a 2009, por
meio de encontros presenciais semestrais, com vistas a prepará-las para atuar de
forma diferenciada com as crianças, na perspectiva do brincar para aprender.
Estudar o material supracitado foi importante para compreender como nasceu
a nova proposta de trabalho. Todavia, também foi possível apreender que esse
material não é suficiente para garantir a formação continuada das educadoras.
Concluída a análise do referencial teórico da rede, iniciou-se o preparo da
pesquisa de campo. Por ocasião da escolha da unidade educacional, a supervisora
perguntou se a pesquisadora teria preferência por alguma creche para conduzir a
pesquisa. Apesar de, inicialmente, a pesquisadora ter respondido que não havia
preferência por uma unidade específica, indicou que, se fosse possível, gostaria
pesquisar a mesma unidade na qual havia realizado a pesquisa de mestrado,
ressaltando que, embora não fosse pré-requisito, conduzir a pesquisa na mesma
unidade seria um ponto de partida interessante, tendo em vista que a pesquisadora
já conhecia, em parte, a sua história, além de conhecer algumas educadoras que
continuavam a trabalhar no mesmo local, na mesma comunidade.
A supervisora concordou com a sugestão da pesquisadora, permitindo, então,
que pesquisa empírica deste estudo fosse realizada na mesma unidade, isto é, na
unidade que havia sido objeto de pesquisa da dissertação de mestrado. Apesar de
as duas pesquisas terem sido conduzidas na mesma unidade, esclarece-se que o
nome da instituição – fictício –, proposto neste trabalho, não coincide com o utilizado
na pesquisa anterior, assim como os nomes dos demais sujeitos arrolados na
pesquisa.
Com a anuência da SME e da gestora da unidade, teve início o trabalho de
campo, que contou com, aproximadamente, 60h de observação in loco, além de
entrevistas semiestruturadas que, de acordo com a definição de Minayo (2010), “[...]
combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade
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de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada”
(MINAYO, 2010, p. 64).
A coleta de informações teve início em outubro de 2012, com visitas semanais
de, aproximadamente, 6h, sendo 3h no período da manhã e 3h no período da tarde.
Esse processo ocorreu entre outubro e dezembro de 2012, com sete visitas, tendo
sido retomado em fevereiro de 2013, com mais quatro visitas para a conclusão da
coleta de dados. Durante a observação, foi utilizado um caderno de campo para
registrar as relações travadas entre as profissionais e as crianças, das crianças
entre si, as atitudes de escuta das professoras na relação com as crianças, bem
como as atividades desenvolvidas na creche. O objetivo principal nas observações
foi perceber como ocorre o processo educativo, isto é, como ocorre a
implementação da rotina: a entrada, o café da manhã, o almoço, a higiene, o
repouso e, especialmente, as “atividades pedagógicas” nas quais estão inseridas as
brincadeiras.
Em 2012, foram observados três módulos – berçário, minigrupo 1 e minigrupo
2 – e, em 2013, solicitado uma autorização da diretora para que mais uma turma
fosse observada, a da fase 0 ou minigrupo 3, composta por crianças recém-saídas
do minigrupo 2 e que frequentam uma sala intermediária entre a creche e a préescola. São crianças que completaram três anos no 2º semestre de 2012.
A fim de complementar a coleta de dados, foram convidados os seguintes
profissionais da creche pesquisada neste estudo e que concordaram em conceder
entrevista: oito educadoras, uma estagiária, o coordenador pedagógico, a diretora da
unidade e a supervisora da educação infantil. As entrevistas foram realizadas no
período de fevereiro a agosto de 2013. Elas foram gravadas mediante a autorização
das entrevistadas por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre
Esclarecido – TCLE (Anexo A). O principal objetivo das entrevistas foi perceber qual
a concepção de educação infantil as profissionais têm acerca do seu trabalho, o que
pensam sobre o brincar e o que representa para elas – educadoras e equipe de
gestão - o espaço institucional de educação infantil.
As entrevistas com as educadoras (Apêndice A) foram previamente
agendadas e aconteceram no horário de sono das crianças, entre 13h e 14h. Por
	
  

73	
  

outro lado, as entrevistas com o coordenador pedagógico (Apêndice B) e a diretora
(Apêndice C) foram realizadas na secretaria da unidade, em horário previamente
determinado por eles, enquanto que a entrevista com a supervisora foi realizada na
secretaria da educação, e a com a estagiária, em local neutro, fora da unidade,
porque o seu contrato havia sido rescindido e ela não estava mais trabalhando na
rede na ocasião das entrevistas. Conversar com as profissionais foi fundamental
para a complementação de dados que não foram possíveis de ser apreendidos
durante as observações.
As entrevistas foram do tipo semiestruturadas. Vale ressaltar, entretanto, que,
embora houvesse um roteiro preestabelecido, ele nem sempre foi seguido, devido à
entrevistada mostrar-se bem à vontade para explanar para além do que era
solicitado e, também, porque havia um cuidado para não ultrapassar o horário
previamente estipulado para cada entrevista.

3.2.2 Proposta de atendimento em vigência

Segundo informações prestadas pela supervisora da educação infantil, a
proposta de trabalhar com os cantos nas creches e pré-escolas foi apresentada à
rede municipal em 2005 por uma capacitadora externa (do Instituto Avisa Lá), que
fora contratada para fazer a formação das educadoras.
As capacitações aconteceram ao longo de quatro anos (de 2005 a 2009), com
encontros presenciais semestrais entre a capacitadora e as educadoras. A
supervisora relatou que o principal objetivo da formação foi o de compreender que a
imaginação e a criação, tanto das crianças quanto dos professores, devem ser
primordiais para a constituição e construção dos cantos.
A supervisora informou, também que foi durante o período de capacitação,
em 2008, que os cantos foram introduzidos nas instituições de educação infantil,
bem como que o processo, que contou com a participação da equipe de gestão
(coordenadores pedagógicos), dos professores (pré-escola), dos educadores
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(creche), implicou na retirada de mesas e cadeiras das salas e instalação de cantos
fixos, em todas as instituições de educação infantil, isto é, creches e pré-escolas.
Informou, ainda, que, atualmente, as salas de atendimento parcial (préescolas) são compostas de: canto de escritório, canto de leitura, canto de artes e
canto de jogos, além do canto do projeto, que é de escolha e interesse das crianças,
como médico, cabeleireiro, miniaturas, fazenda etc. - o que faz com que as crianças,
além de possuírem o momento de brincadeira e prazer, também aprendam e se
desenvolvam através das atividades promovidas dentro desses espaços. Quanto às
salas da integral (creche), possuem: canto de beleza/cabeleireiro, canto de artes,
canto de leitura e canto do projeto. A intenção da equipe gestora é que as crianças
aprendam brincando.
De fato, após observar o trabalho em uma das unidades, percebeu-se que a
mudança física realmente ocorreu, pois as salas de atividades contam com os
respectivos cantinhos5. Contudo, as educadoras demonstraram dificuldade de atuar
nessa nova perspectiva. Essa dificuldade ficou claramente evidenciada durante as
entrevistas, pois todas as educadoras disseram que os cantos são oportunidades
importantes para as crianças; contudo, têm muita dificuldade de intervir nesses
espaços.
Desse modo, considera-se que a capacitação não fora suficiente para as
educadoras mais antigas e, em função da rotatividade de pessoal, as que
ingressaram posteriormente a 2009 não participaram do processo de formação.
A partir desses dados, anteriormente mencionados, considera-se que a
formação em serviço deve ser permanente e contínua, pois processos pontuais não
garantem efetividade do trabalho. Mais do que isso, faz-se necessário e urgente a
consolidação

de

parcerias

entre

as

redes

municipais

de

ensino

e

as

universidades/faculdades a fim de se estabelecer um diálogo entre teorias e
práticas, partindo-se do princípio que, somente com um currículo pensado e
planejado conjuntamente, onde o foco seja a criança, será possível visualizar a
implementação de mudanças necessárias e desejadas.
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A seguir, algumas fotos, cedidas pela SME, que mostram alguns exemplos de
cantos em creches diversas.
Figuras 2, 3 e 4 – Cantos em creches da rede municipal
Fotos cedidas pela SME

Fotos cedidas pela SME
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Fonte: Arquivo da SME
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3.3 A creche em questão – EMEMI Tatiana Belinky

A creche mais antiga da cidade é a EMEMI Tatiana Belinky. Sua primeira
inauguração ocorreu em 12/08/1980. Posteriormente, houve mudança de local, e as
novas instalações foram reinauguradas em 10/12/2011.
Figura 5 – Fachada do prédio

Fonte: Foto do arquivo da Secretaria Municipal de Educação de Caieiras

O prédio em questão é de alvenaria, sendo que a parte da frente e o andar
superior possuem estrutura de ferro com revestimento em vidro (paredes). No piso
inferior, funciona a creche, com quatro salas de atividades – uma de berçário, uma
de mini-grupo I, uma de minigrupo II e uma sala de aula para as crianças da fase
zero (ou minigrupo III, como passou a ser denominada a partir de 2013), uma sala
de vídeo (multiuso), uma sala usada para depósito de materiais pedagógicos, a
secretaria

–

com

uma

pequena

sala

de

professores,

uma

salinha

da

direção/coordenação e um banheiro (único para todos os funcionários) –, o refeitório
(onde fica o bebedouro, com 5 torneiras), a cozinha, banheiros (adaptados) para as
crianças, além de um corredor, onde foram montados dois cantos temáticos – um de
leitura e um de arte. O piso superior é composto por cinco salas de aula (pré-escola,
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nível I e II) e um espaço bem amplo, com bastante claridade, mas pouca ventilação.
Nele, foram montados nove cantos temáticos – por eles denominado de
brinquedoteca –, assim discriminados:
•

Lanchonete;

•

Jogos;

•

Casinha;

•

Beleza;

•

Fantasia;

•

Oficina;

•

Minimercado;

•

Música;

•

Pula-pula.

Figura 6 – Brinquedoteca

Fonte: Foto da autora
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Figura 7 – Brinquedoteca

Fonte: Foto da autora

Vale salientar que, nas paredes do corredor que dá acesso às salas, foram
afixadas fotos e produções das crianças da unidade, sugerindo a valorização dos
trabalhos por parte da equipe. Todavia, durante o processo de observação,
percebeu-se que as educadoras não externalizam para as crianças o motivo da
exposição. Talvez não tenham refletido sobre a importância do ato de expor as
atividades.
A parte externa é descoberta, tem duas grandes árvores, que foram
preservadas na construção do novo prédio, além de adicionado um pequeno
gramado, sobre o qual foi colocado um escorregador de plástico e alguns pneus
avulsos. O acesso para o andar superior é feito por uma rampa.
O espaço acima descrito, embora bonito, não é funcional. Por exemplo, os
banheiros das crianças são distantes das salas de minigrupo, o que dificulta o
trabalho das educadoras, pois nem sempre é possível acompanhar as crianças. As
salas possuem uma única porta com saída para o corredor da unidade. Nenhuma
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delas tem saída para a área externa, o que também dificulta melhor uso desse
espaço físico, tendo em vista que, para sair, as crianças precisam atravessar toda a
creche e, muitas vezes, ficam impedidas porque o refeitório está sendo lavado ou
ocupado pelas crianças da pré-escola. O espaço também não tem solários, e as
janelas são altas (vitrôs) e abrem pouco. Não existe despensa destinada ao material
pedagógico. Por isso, eles são guardados em uma sala que poderia ser um espaço
adicional para as crianças da unidade. As educadoras não têm um espaço onde
possam sentar, refletir, guardar seus pertences, ou mesmo um local para que
possam descansar no horário do almoço. Outro aspecto negativo observado é que
há apenas um sanitário para todos os profissionais da instituição, incluindo as
professoras da pré-escola. De acordo com as informações da assistente
administrativa, a instituição conta hoje com, aproximadamente, 20 pessoas
trabalhando, sendo dezoito do sexo feminino e dois do sexo masculino. Uma das
educadoras entrevistadas comentou que, algumas vezes, elas (profissionais)
utilizam os banheiros das crianças, assim como os trabalhadores da manutenção
que, por vezes, vêm à unidade educacional para fazer reparos.
Foi possível observar, ainda, que o espaço da chamada brinquedoteca é
subutilizado pelas crianças da creche, e quando utilizado elas não podem ficar à
vontade porque fazem barulho e atrapalham as professoras da pré-escola que estão
em aula (as salas de aula ficam praticamente de frente para a brinquedoteca). Por
este motivo, as professoras da pré-escola fecham as portas, ocasionando, então,
mal-estar entre professoras (pré-escola) e educadoras (creche).
Para ajudar na reflexão e discussão sobre a importância da organização do
ambiente, sobre como o espaço deve ser minuciosamente planejado para
experienciar e vivenciar com as crianças, recorre-se a Galardini e Giovannini (2002),
para os quais o espaço escolar deve ser um ambiente generoso.

O que costumamos chamar de ambiente generoso é o tipo de ambiente que
resulta não somente da riqueza e variedade dos materiais oferecidos, mas
também das atitudes dos professores, implícitas no cuidado com que os
materiais foram procurados, escolhidos e oferecidos às crianças. Trata-se
de uma atitude generosa, que se caracteriza pela atenção e escuta
constantes por parte dos adultos que sabem observar, oferecer coisas e
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fazer isso na medida e nos momentos certos. (GALARDINI; GIOVANNINI,
2002, p. 118).

Nessa mesma linha de considerações, Kishimoto (2007), baseada em Bruner,
também tece importantes comentários acerca da importância do espaço escolar.

[...] Os professores percebem que a oferta de um espaço físico com áreas e
materiais estimula a criança a tomar iniciativas; que tais ações exigem a
supressão de fontes de distração, como excesso de materiais ou de
pessoas em um mesmo ambiente, ou inadequações relacionadas ao
conforto ambiental (ruído, temperatura, iluminação) que dificultem a busca
de objetivos. (KISHIMOTO, 2007, p. 253).

A partir das observações do cotidiano, é possível dizer que, não obstante a
aparente beleza e o acervo de materiais constantes no espaço pesquisado, pode-se
afirmar que o mesmo não é generoso. Pode-se afirmar, também, que, além desse
problema na inadequação e disposição do espaço físico, não há espaço nem
permissão para que as crianças da unidade tomem iniciativas, tendo em vista que,
conforme observado nas visitas, a atitude das educadoras não é de diálogo, de
escuta, de atenção e de estímulo para com as crianças.
Comparando esta unidade com a observada durante a pesquisa de mestrado
(JÓIA, 2000), percebeu-se que o prédio atual, embora mais moderno, é menos
generoso quanto às instalações externas. Isto porque, apesar de o prédio atual ser
mais moderno e ter mais espaço físico, na antiga construção da unidade havia um
pátio cimentado, com tanque de areia, playground com balanços, área para banho
de sol e jogos e jardineiras no entorno, onde as crianças e as educadoras cultivavam
flores, verduras e legumes.
Para refletir acerca do projeto arquitetônico de uma escola e perceber o
quanto estamos longe de alcançar um modelo de edificação que contemple as
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necessidades e expectativas das crianças e demais pessoas que convivem e
circulam no ambiente escolar, vale a pena citar Rinaldi6 (2012):

7

Projetar o espaço de um nido ou uma scuola dell’infanzia [...] é um
processo altamente criativo, não apenas em termos de pedagogia, mas
também, de modo geral, em termos sociais, culturais e políticos. Essa
instituição pode, de fato, desempenhar um papel muito especial no
desenvolvimento cultural e uma experimentação sociopolítica real, a ponto
de que esse momento (o de projetar) e esse lugar (a escola) poderem ser
vivenciados não como tempo e espaço de reprodução e transmissão de
conhecimento estabelecido, mas como local de verdadeira criatividade.
(RINALDI, 2012, p. 149).

É triste, porém fato, estarmos muito longe de efetivar instalações mais
dialógicas, humanizadas, prazerosas, tanto para as crianças quanto para os adultos
que frequentam esses ambientes.

3.3.1. Quadro de crianças e profissionais

De acordo com informações passadas pela assistente administrativa, a
instituição como um todo atende, atualmente, 3808 crianças, sendo que 300
frequentam a pré-escola e a creche. Embora com capacidade para atender 106
crianças, no momento da pesquisa contava com 80, distribuídas da seguinte forma:
54 crianças, de seis meses a três anos e cinco meses, em período integral (das 7h
às 18h); e 26 crianças, de três anos e seis meses a quatro anos, em período parcial
(das 12h30 às 17h50).

Quadro 1 – Crianças atendidas na instituição
Módulo

Quantidade de crianças

Berçário

10 crianças nascidas em 2011
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   Presidente	
   da	
   Reggio	
   Children,	
   professora	
   da	
   Universidade	
   de	
   Módena	
   e	
   Reggio	
   Emilia,	
   conselheira	
   da	
  	
  
municipalidade	
  de	
  Reggio	
  Emilia	
  e	
  colaboradora	
  das	
  Universidades	
  de	
  Harvard,	
  New	
  Hampshire	
  e	
  Milão.	
  
7
	
  Grifo	
  da	
  autora.	
  
8
	
  Dados	
  coletados	
  em	
  2012.	
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Minigrupo

22 crianças nascidas em 2010

Minigrupo II

22 crianças nascidas em 2009

Minigrupo III ou Fase zero

26 crianças nascidas no 2º semestre de 2008
Fonte: Elaborado pela autora

A mesma funcionária informou, também, sobre a composição do quadro de
pessoal da instituição e seus respectivos regimes de contrato e carga horária. No
total, a creche contava, em 2012, com quinze educadoras, atuando diretamente com
as crianças. Esta equipe era composta da seguinte forma: uma professora efetiva,
com jornada de 30horas semanais; uma estagiária de pedagogia, que auxilia as
professoras; oito agentes de educação, efetivas, com jornada de trabalho de 44
horas semanais; uma agente de educação comissionada, com jornada de 40 horas
semanais; quatro bolsistas contratadas pelo Programa Frente de Trabalho9, com
jornada de 30 horas semanais (sendo uma delas cuidadora, específica para
acompanhar uma criança com deficiência visual10).
Além dessas quinze educadoras, previamente mencionadas, o quadro de
funcionários da unidade contava, também, com: uma coordenadora pedagógica,
efetiva no cargo de professora e comissionada da função de CP, com jornada de 30
h/semana (sempre à tarde, das 13h às 18h); uma diretora, comissionada, com
jornada de 30h/semanais (sempre de manhã, das 7h às 13h); uma educadora
afastada das funções, que recebia as crianças no portão, além de auxiliar as
professoras da pré-escola e a diretora, quando necessário; uma assistente
administrativa, desviada da função de educadora, com jornada de 40h; uma
cozinheira e uma auxiliar de cozinha que, nos horários de pico, devido ao aumento
na quantidade de tarefas que desempenhavam, eram auxiliadas pelas educadoras;
e quatro funcionárias responsáveis pela limpeza, contratadas por uma empresa
terceirizada.
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  Programa	
  Frente	
  de	
  trabalho:	
  de	
  caráter	
  assistencial,	
  visa	
  proporcionar	
  ocupação,	
  qualificação	
  profissional	
  e	
  
renda	
   para	
   trabalhadores	
   de	
   ambos	
   os	
   sexos,	
   com	
   idade	
   a	
   partir	
   de	
   18	
   anos,	
   residentes	
   no	
   município	
   de	
  
Caieiras,	
  desde	
  que	
  comprovadamente	
  desempregados,	
  e	
  que	
  não	
  estejam	
  recebendo	
  o	
  benefício	
  do	
  Seguro-‐
Desemprego	
   ou	
   participando	
   de	
   qualquer	
   outro	
   programa	
   da	
   mesma	
   natureza.	
   A	
   partir	
   desses	
   critérios,	
   os	
  
candidatos	
  são	
  convocados	
  para	
  integrarem	
  a	
  “Frente	
  de	
  Trabalho”	
  por	
  um	
  período	
  de	
  10	
  meses.	
  Além	
  disso,	
  
eles	
   precisam	
   frequentar,	
   no	
   mesmo	
   período,	
   cursos	
   de	
   qualificação	
   profissional.	
   Para	
   o	
   desempenho	
   da	
  
função,	
  recebem	
  um	
  auxílio	
  de	
  R$	
  350,00,	
  Cesta	
  Básica	
  e	
  Vale-‐Transporte.	
  
10
	
  Essa	
  bolsista	
  é	
  capacitada	
  mensalmente	
  pelo	
  Departamento	
  de	
  Educação	
  Especializada	
  –	
  EDESP. 	
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A seguir, e para melhor visualização, apresenta-se um quadro com as
respectivas funções, formação, carga horária e vínculo empregatício da equipe
acima mencionada que trabalhava na unidade no período em que esta pesquisa foi
conduzida.

Quadro 2 – Funções, formação, carga horária e vínculo empregatício
Função

Quantidade

Formação

Carga

Vínculo

horária
Diretora

01

Coord. Pedagógico

01

Pedagogia e
administração de
empresas

6h/dia

Comissionado

6h/dia

Comissionado

Pedagogia

6h/dia

Efetivo

Estudante de
pedagogia

6h/dia

01 pedagogia,
02 estudantes de
pedagogia
07 ensino médio

8h48/dia

Ensino médio

6h/dia

Contratado

Pedagogia e
processamento de
dados
Professora (minigrupo 01
III)
Estagiária
01

Agentes de educação
educadoras

09

08 efetivas
01 comissionada
Bolsistas (Frente de
04
Trabalho) educadoras

Contratado CIEE
8 Efetivo
1 comissionado

Assistente de
secretaria
Cozinheira

01

Pedagogia

8h48/dia

01

Ens. Fundamental

8h48/dia

Efetivo (desvio
função)
Efetivo

Aux. Cozinha

01

Ens. Fundamental

8h48/dia

Efetivo

Aux. Limpeza

04

Ens. Fundamental

8h/dia

Terceirizada

Fonte: Elaborado pela autora

A maioria das educadoras que trabalham com as crianças do período integral
são leigas (o grau de instrução exigido até o último concurso, em 2010, foi de ensino
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fundamental completo), e as que atuam com as crianças do período parcial são
professoras habilitadas.
O Quadro 2, acima, confirma que a formação dos educadores da creche
pesquisada ainda é um problema a ser enfrentado. Tal problema ocorre não apenas
em Caieiras, mas em boa parte dos municípios brasileiros.
Os dados do INEP/2012 demonstram que 63% dos docentes que atuam em
creches no Brasil contam com formação em nível superior. Todavia, a pesquisa não
revela quantos desses profissionais têm formação em pedagogia, sugerindo,
portanto, que possam ser de outras áreas.
Contudo, mais grave ainda, refere-se ao fato de os dados oficiais só
revelarem o montante de professores que são arrolados no censo escolar, omitindo,
portanto, todos os profissionais leigos, que representam a maior parte dos
trabalhadores atuantes em creches. Esses são invisíveis do ponto de vista
estatístico; não é possível mensurá-los.
Os invisíveis são os trabalhadores com maior jornada de trabalho, salários
mais baixos e responsáveis pelas crianças de menor idade. Este é um artifício
utilizado em boa parte dos municípios para equalizar as despesas com a folha de
pagamento.
Olhando para a questão orçamentária, somente fazendo valer o Custo Aluno
Qualidade, os problemas com a folha podem ser equalizados. Enquanto isso não
ocorrer, quem paga a conta são os pequenininhos da creche, pois são eles os
atendidos pelos profissionais menos qualificados para a função.
Do ponto de vista político, pode se dizer que essa composição aproxima-se
do que Cerizara (2002) chama de traço de ambiguidade entre a função materna e a
função docente, socialmente desvalorizada.

Sem pretender uma definição acabada do perfil das profissionais de
educação infantil, pode-se afirmar que elas têm sido mulheres [...] que
trabalham em uma instituição que transita entre o espaço público e o
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espaço doméstico, em uma função que guarda o traço de ambiguidade
entre a função materna e a função docente (CERIZARA, 2002, p. 25-26).

Segundo Cerizara (2002, p. 38), a repetição diária e automática do trabalho
doméstico é vista socialmente como elemento depreciativo, que não requer preparo
e/ou investimento porque está naturalmente vinculado à mulher.
A constatação da autora no que se refere ao trabalho docente coincide com o
observado na creche Tatiana Belinky, permitindo inferir que, na concepção de
educação infantil desta municipalidade, está presente, ainda que de forma
subjacente, o trabalho da educadora como extensão do trabalho doméstico e,
portanto, não requer maiores investimentos. Esta visão já havia sido constatada em
uma pesquisa de mestrado (JÓIA, 2000, p. 94-95). Entretanto, mesmo decorridos 14
anos, ainda se mantém.
Conforme informação advinda da diretora da unidade no que se refere ao
tema funcionamento, as creches da rede de ensino da instituição pesquisada não
seguem o calendário escolar, pois fazem uma pausa entre o natal e os primeiros
dias de janeiro, aproveitando o período para dedetização do espaço e limpeza das
caixas d’água. No que concerne às funcionárias, elas se revezam. Essa questão
pode ser ilustrada com as férias das funcionárias da referida instituição, ocorridas
entre o fim do ano de 2012 e o início do ao de 2013: uma parte dessas funcionárias
tirou férias no período de 10/12/2012 a 08/01/2013, enquanto que a outra parte saiu
de férias no período de 26/12/2012 a 24/01/2013.
Por fim, vale destacar que, nesta rede de ensino, para a efetivação da
matrícula da criança na creche, em período integral, ainda é exigido da mãe uma
declaração de trabalho. Caso a mãe não consiga comprovar que trabalha fora de
casa, a matrícula não é efetivada.
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3.4 A proposta curricular

A pesquisa empírica constatou que a rede municipal em tela ainda não
oferece à sua comunidade escolar uma proposta curricular própria, ou qualquer
outro documento que possa nortear o trabalho docente e as relações intra e extra
unidade. Dessa forma, percebe-se que existe uma considerável lacuna neste
âmbito, pois, em que pese haver uma intencionalidade por parte da SME quando
propõe que as atividades sejam realizadas de forma lúdica, quando propõe que as
crianças devem aprender brincando, a mesma secretaria não oferece condições aos
profissionais que nela atuam para que selecionem, organizem e utilizem materiais e
brinquedos de forma a atingir os propósitos definidos. Durante as observações,
percebeu-se que as educadoras ficam muito inseguras com essa nova forma de
atuar, na qual têm que mostrar resultado, mas não compreendem o caminho, não
conhecem o processo.
Se tomarmos as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(DNCEI) – que se articulam com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica – um documento mandatório para fazer a análise da presente
situação, é possível fazer inúmeros apontamentos no que tange ao não
cumprimento de preceitos legais.
Por exemplo, no que se refere ao currículo da Educação Infantil, o Artigo 3º
da Resolução Nº 05/2009 explicita que se faz necessário articular as experiências e
os saberes das crianças com seus conhecimentos, enquanto que o Artigo 4º
determina:

As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a
criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos
que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói
sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a
natureza e a sociedade, produzindo cultura (RESOLUÇÃO Nº 05/2009,
ARTIGO 4º).

	
  

88	
  

Os artigos 6º, 7º e 8º da Resolução Nº 05/2009 também tratam de propostas
pedagógicas. O artigo 6º determina que as propostas pedagógicas de educação
infantil devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos, e o 7º, que a
proposta garanta plenamente o seu princípio sociopolítico e pedagógico. Entretanto,
se não há uma proposta pedagógica oficial em vigência, não é possível sequer
discutir se tais princípios estão sendo respeitando.
O artigo 9º da Resolução Nº 05/2009 indica que as práticas pedagógicas
devem ter “como eixos norteadores as interações e as brincadeiras”, garantindo às
crianças inúmeras experiências, as quais não se pode negar que ocorrem. Contudo,
pode-se afirmar que, quando ocorrem, são de forma intuitiva e ao acaso, tendo em
vista que as profissionais, embora conheçam o referido documento, o mesmo não é
objeto de discussão no planejamento e tampouco já foi discutido em momentos de
formação. As educadoras que leram o documento fizeram-no por conta própria.
Neste aspecto, há que se concordar com as educadoras, que questionam:
Como trabalhar com as crianças dentro de uma nova perspectiva se não
compreendem a sua importância? Como trabalhar o brincar com as crianças se não
compreendem que o brincar, que o faz de conta, que a fantasia, fazem parte do
desenvolvimento da criança?
No que se refere ao tema atendimento, a pesquisa aponta dois sérios
problemas. Um deles é a ausência de uma proposta curricular, com diretrizes,
conceitos e sugestões; e o outro, a formação inicial e continuada das profissionais,
que será apresentado a seguir.

3.5 A formação em serviço

Bimestralmente, a instituição tem um dia, denominado de “dia de
planejamento”. A creche não fecha, mas é suspenso o atendimento de um
respectivo módulo e, em tese, os educadores daquela turma reúnem-se para
planejar, discutir e refletir sobre o trabalho.
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A participação em um desses encontros revelou que o respectivo dia acaba
sendo utilizado para outros fins, como decorar o ambiente, preencher os
semanários, lavar os brinquedos e resolver questões pessoais. Não é possível
afirmar, mas inferir, que tais encontros não são produtivos do ponto de vista da
formação continuada, especialmente porque são esporádicos e parciais, não
envolvendo todos os educadores da unidade. Quanto à reflexão, quando ocorre é
feita de forma endógena, com o próprio grupo, com a participação parcial da
coordenação pedagógica e sem a presença de um formador interno ou externo.
Sobre o tema formação, vale a pena recuperar Kramer (2002), que infere:
“Aprendemos com a história da formação que cursos esporádicos e emergenciais
não resultam em mudanças significativas, nem do ponto de vista pedagógico, nem
do ponto de vista da carreira” (p. 121). Para a autora, a formação em serviço é um
direito, e a instituição deve ser um dos locais privilegiados para que ela ocorra.
Ainda nessa mesma linha de considerações, mas especificamente em relação
à formação voltada para o atendimento a crianças, a autora destaca: [...] “Sabemos
que qualquer projeto de formação continuada ou sua inexistência, de certa forma,
reflete o pensamento sobre o que pedagogicamente deve nortear o atendimento às
crianças” (KRAMER, 2002, p. 124).
Tendo em vista que na creche em pauta o processo de formação continuada
é precário e não está incluído na jornada de trabalho das educadoras, que ocorre de
forma esporádica e parcial (poucas pessoas de cada vez), ou em arranjos feitos
pelas gestoras, é possível inferir, assim como constatou Cerisara (2002), que a
presente municipalidade considera a creche como uma instância onde as esferas
pública e doméstica articulam-se e, assim, perceba o trabalho realizado na creche
como uma extensão do trabalho doméstico.
Outro momento de formação em serviço que vale a pena relatar refere-se aos
Horários de Trabalho Pedagógicos Coletivos (HTPCs). Ocorrem uma vez por
semana, durante o horário de repouso das crianças. Na entrevista com o
coordenador pedagógico, o mesmo resumiu esse momento com as seguintes
palavras:
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São duas horas semanais, só que eu separo por grupos. Só faço HTPC
com todos os grupos juntos quando é um assunto de interesse comum;
agora, quando é sobre os projetos, coisas de cada grupo, aí eu faço
individual (por grupo). Faço quartas, quintas e sextas, um dia pra cada
grupo (CP).

Contudo, a partir do observado pela pesquisadora, percebeu-se que os
grupos reúnem-se com o coordenador pedagógico apenas uma hora por semana,
não ficando claro se a segunda hora por ele mencionada ocorre apenas entre as
educadoras ou, simplesmente, não ocorre. Seja qual for o encaminhamento, podese afirmar que tal atitude gera prejuízo no processo formativo, além de onerar os
cofres públicos, uma vez que eles pagam por uma hora de estudo que não
acontece, ou que acontece mas de forma inadequada.
O coordenador pedagógico fez o seguinte relato, durante a entrevista, sobre o
que é discutido no HTPC:

[...] Elas têm muita dificuldade quando se trata de leitura, preferem
sugestões de atividades. Então trago textos. Geralmente são textos da
revista Nova Escola, que é excelente, ou do Google mesmo. A gente digita
lá e aparecem diversos textos. Por exemplo, no 1º bimestre, eu trouxe
coisas que achei num blog de educação especial. Não me lembro agora o
nome do blog, mas muito bom. Embora fossem atividades voltadas para
crianças com necessidades especiais, pode perfeitamente encaixar para
qualquer criança. Então é isso, a internet ajuda muito (CP).

No que concerne a formação em serviço desse grupo, foi possível apreender
que o coletivo fica prejudicado, visto que acabam se restringindo a um único grupo
por vez, sendo subaproveitados porque, ao invés de duas horas, as educadoras
acabam tendo, apenas, uma hora semanal de estudo. Vale a pena lembrar que esse
horário “pedagógico” ocorre durante a jornada de trabalho, enquanto as crianças
repousam. Isto implica na possível interrupção na participação das educadoras na
hora semanal de estudo, uma vez que estas podem ser interrompidas a qualquer
momento caso alguma criança da creche acorde antes do horário previsto.
Durante as observações, não foi possível presenciar nenhum HTPC com o
atual coordenador pedagógico, mas com a coordenadora anterior foi observado um,
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e percebeu-se que ela não ficou à vontade. Perguntou, então, se a pesquisadora
não gostaria de fazer a formação naquele dia, ou falar sobre a pesquisa. Enfim, não
foi um momento de informalidade. O momento também estava tenso porque a SME
estava pautando mudanças na rotina das Agentes de Educação; e como uma
educadora daquela unidade era representante das trabalhadoras na comissão, a
mesma solicitou o horário para dar informes.
Um informe sobre uma das mudanças que deveriam ser implementadas
gerou uma reação extremamente negativa das educadoras: elas estavam revoltadas
porque uma das mudanças propostas era que, a partir de 2014, em cada módulo,
exceto no berçário, entraria um/a professor/a para garantir a parte pedagógica,
enquanto as educadoras continuariam a cumprir as rotinas referentes aos cuidados
das crianças.
A reunião foi tensa e, embora a pesquisadora estivesse em uma posição de
observação, foi inevitável refletir sobre a nova configuração. Concluída a pesquisa
de campo em 2013, não foi possível acompanhar a rotina com a presença da
professora em sala. Mesmo assim, pode-se inferir a esse respeito que, mais uma
vez, o trabalho com as crianças ficou fragmentado em dois polos: um que cuida e
outro que educa.

3.6 O atendimento

O Quadro 3, abaixo, discrimina os módulos existentes na unidade, a
distribuição das crianças por módulo de acordo com a faixa etária e a quantidade de
crianças por educador.

Quadro 3 – Especificação dos módulos
Módulo

Idade

Berçário

6 m a 1,7
anos

Quantidade Quantidade de
de crianças Educadoras
10
04 (2 das 7 às 16h)
(1 das 9 às 18h)

Razão adulto/
criança PNQEI(*)
01 p/ 6 a 8 bebês de 0
a 2 anos

(1 das 11 às 18h)
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Minigrupo I 1,8 a 2,5

22

anos

(2 das 9 às 18h)

Minigrupo II 2,6 a 3,5

22

anos
Minigrupo

3,6 a 4,5

III(***)

anos

04 (2 das 7 às 16h)
04 (2 das 7 às 16h)
(2 das 9 às 18h)

26

01 p/ 6 a 8 bebês de 0
a 2 anos
01 p/ 15 crianças de 3
anos

01 professora e

01 p/ 20 crianças de 4

01 estagiária (**)

a 6 anos

(*) Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil.
(**) Estudante de pedagogia, contratada pelo CIEE.
(***) As crianças com 3,7 anos completados até o início do ano letivo passam diretamente para a pré-escola,
nível I.

Fonte: Elaborado pela autora

Observando a proporção de adulto por criança no Quadro 3, na página
anterior, e comparando essa proporção com a definida nos Parâmetros Nacionais de
Qualidade para a Educação Infantil, percebe-se que, na creche em pauta, a razão
adulto/criança é bem mais favorável. Todavia, é importante ressaltar que a maior
parte dos profissionais da creche em estudo não são professoras habilitadas e,
portanto, possivelmente terão dificuldade de implementar as orientações constantes
nas DCNEI, que são mandatórias, como, por exemplo, cumprir os Objetivos da
Proposta Pedagógica.

A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como
objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e
articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens,
assim como o direito [...] à brincadeira, à convivência e à interação com
outras crianças. (DCNEI, item 6).

Como um projeto pedagógico é algo que não pode simplesmente

ser

absorvido e implementado pelos profissionais, mas, ao contrário, precisa ser por
eles gestado, apreendido, assimilado e incorporado, faz-se necessário que a equipe,
especialmente as educadoras, não seja composta por pessoas leigas em educação.
Então, ao prestarem concurso ou serem contratadas para o cargo, é necessário que
comprovem, com títulos, as competências mínimas compatíveis à função a ser
desempenhada. Além disso, é fundamental que a formação continuada seja
permanente a fim de estimular e garantir subsídios teóricos àquelas que passam boa
parte dos seus dias com as crianças pequenas.
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Figura 8 – Canto de Leitura
a

Fonte: Foto da autora
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4. CENAS DO COTIDIANO DA CRECHE, CATEGORIZAÇÃO E ANÁLISE

As crianças, quando bem cuidadas,
são uma semente de paz e esperança.
(Zilda Arns Neumann, Haiti, 2010)

Como o objetivo da pesquisa é compreender o lugar que a ludicidade ocupa
hoje nas instituições de educação infantil, em especial nas creches, bem como as
contradições existentes entre as teorias e as práticas, fez-se necessário observar o
trabalho e entrevistar as profissionais. Sendo assim, a pesquisadora permaneceu na
instituição por cerca de 60h, observando a rotina nos períodos da manhã e da tarde
(entrada, café, atividades, banho, almoço, repouso, atividades, lanche, jantar e
saída) em todos os grupos, além de observar algumas reuniões de Horário de
Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC). As observações foram feitas em duas
etapas: em 2012, foram realizadas sete visitas, nas quais foram observadas a rotina
do berçário e minigrupos I e II; e em 2013, foram realizadas mais quatro visitas para
a observação das atividades das crianças da fase 0 ou minigrupo III (como passou a
ser chamado).
Entre os documentos coletados na Secretaria Municipal de Educação, não foi
encontrada nenhuma proposta curricular referente ao trabalho realizado nas
creches. Durante as observações e entrevistas com as educadoras e o coordenador
pedagógico, foi relatado que a rede municipal ainda não possui um projeto político
pedagógico estruturado para as creches, mas que existe um grupo, constituído por
técnicos da SME e alguns profissionais da rede (professores, agentes de educação
e gestores), pensando e elaborando uma proposta, que deverá ficar pronta ainda em
2013, para ser implementada a partir de 2014 e que, por ora, o trabalho está
subsidiado no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI).
Uma educadora, quando questionada sobre suas atividades, fez o seguinte
comentário:

Essas atividades são atividades que a gente tem uma base lá no RCNEI,
nas áreas de arte, nas áreas de movimento, de natureza e sociedade. O
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que se deve ensinar, de acordo com o currículo, para crianças nesta faixa
etária. Então a gente tem essa base lá no RCNEI e por aí vamos montando
algumas atividades que a gente sabe que essa idade vai precisar. Por
exemplo: natureza e sociedade, que está no currículo (RCNEI), a gente
pode levar eles para fora, pisar na grama, sentir a grama nos pés, mexer
com terra, mexer com areia, mexer com água, tomar banho de mangueira
(Margarida, educadora).

O coordenador pedagógico que, não obstante ser pedagogo, nunca atuou
com crianças pequenas11 e, pela primeira vez, está exercendo um cargo de gestão,
quando questionado sobre o currículo da creche, na mesma linha da educadora
Margarida, reportou-se ao RCNEI, “[...] O currículo da rede é baseado no Referencial
Nacional de Educação Infantil, que é um norte para trabalhar com as crianças”.
Na

entrevista,

o

coordenador

pedagógico

revelou

uma

concepção

escolarizante de educação infantil.

[...] elas (educadoras) estão na função de cuidar das crianças, mas não se
usa mais essa visão assistencialista. Elas têm que se preocupar com o
desenvolvimento intelectual e motor das crianças. Mas elas têm muita
resistência, dizem: “eu não sei fazer!” e um problema gera outro. [...] Tem
que ter objetivos, metas a seguir. A gente vê que elas não têm preparo pra
isso (CP).

Os depoimentos supracitados apresentam fortes indícios de que os
profissionais da unidade pesquisada consideram a creche como um segmento do
ensino regular e reconhecem o RCNEI (produzido em 1998) como o melhor
documento para subsidiar o trabalho, desconsiderando outros, também oficiais, e
mais atuais, como os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil
(2006) – que apresenta e discute uma concepção mais atual de criança e de
educação infantil, que debate acerca da qualidade da educação infantil, apontado,
entre outras especificidades da infância, a brincadeira como um direito fundamental
– e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação Infantil (2009) – documento
mandatório, que indica que as propostas pedagógicas da educação infantil devem
respeitar os princípios éticos, estéticos e políticos, entender o cuidado como
indissociável da educação e garantir o direito à brincadeira, entre outros.
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  Sempre	
  atuou	
  como	
  professor	
  de	
  informática	
  no	
  ensino	
  fundamental	
  e	
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Os diálogos com as profissionais revelaram, ainda, que todas as creches
possuem uma rotina, denominada de “grade curricular”, com algumas atividades que
são fixas, e outras, flexíveis. O Quadro 4, abaixo, mostra um modelo parcial dessa
grade curricular (veja Apêndice A)12. O quadro está representado parcialmente
(somente até 4ª feira) por se tratar de uma máscara e porque os outros dois dias são
idênticos aos anteriores. Posteriormente, neste trabalho, apresentar-se-á a rotina
detalhada.

Quadro 4 – Modelo da grade curricular
EMEMI – Minigrupo 2
HORÁRIOS

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

Acolhimento /

Acolhimento /

Acolhimento /

06h45 – 08h30

Higienização

Higienização

Higienização

08h30 - 09h00

Café da manhã

Café da manhã

Café da manhã

Chamada - Linguagem

Chamada -

Chamada –

09h00 - 09h30

Oral

Linguagem Oral

Linguagem Oral

09h30 - 09h45

Colação

Colação

Colação

09h45 - 10h30

"Cantos"

"Cantos"

"Cantos"

10h30 - 11h30

Banho

Banho

Banho

11h30 - 12h30

Almoço

Almoço

Almoço

12h30 - 15h00

Higienização / Descanso Higienização /

15h00 - 15h30

15h30 - 16h00

16h00 - 16h40

Higienização /

Descanso

Descanso

Café

Café

Café

Exploração Corporal

Exploração

Brincar Imaginar

Natureza Cultura

Matemática/Contagem

Movimento Livre

Movimento

Movimento Livre

Dirigido
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  Para o instrumental preenchido pelas educadoras, no que se refere às atividades desenvolvidas,
veja Apêndice A.	
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EMEMI – Minigrupo 2
HORÁRIOS
16h40 - 17h15

SEGUNDA-FEIRA
Jantar

TERÇA-FEIRA
Jantar

QUARTA-FEIRA
Jantar

Organização das
17h15 - 18h0

Organização das

Crianças e das

Organização das

Crianças e das Salas

salas

Crianças e das salas

Observações
Fonte: Elaborado pela autora

As educadoras preenchem, semanalmente, o instrumental, que recebe um
visto e, em seguida, é arquivado pelo coordenador pedagógico.
Perguntado sobre o horário que é feito o relatório, uma vez que a jornada de
trabalho não contempla hora/atividade, as educadoras responderam que preenchem
o relatório no horário em que as crianças estão dormindo, revezando-se para esse
trabalho. Adicionaram que é também nesse horário que se consegue fazer a
lavagem das toalhas e lençóis e higienização dos brinquedos. Quando não
conseguem preencher o relatório no horário do sono, realizam-no no horário de
entrada ou de saída das crianças, pois são momentos em que há menor quantidade
de crianças na creche.
Observando o instrumental acima, do Quadro 4, é possível inferir que a rotina
é composta de muitos momentos dedicados ao cuidado – acolhimento, higienização,
café da manhã, colação, banho, almoço, higienização, descanso, café, jantar,
organização das crianças. Outros, estão relacionados aos afazeres específicos dos
adultos, como, por exemplo, a chamada e a organização das salas, que têm alguns
momentos de brincar dirigido e um pouquinho de tempo no qual as crianças brincam
livremente. Posteriormente, detalharemos a rotina observada.
Vale ressaltar que o que chamou a atenção nessa rotina não é o grande
período de tempo dedicado ao cuidado, que é fundamental e necessário, mas sim o
fato desse horário não ser considerado importante pelas educadoras. Nas
observações e relatos, ficou evidenciado que elas consideram esse tempo como
rotineiro e mecânico.
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Esse entendimento acerca da rotina pode ser refletido à luz da literatura com
Redin (2007), que discute sobre o aprisionamento que os currículos fazem aos
corpos e mentes das crianças, constituindo-se em normatizador da infância (p. 90) e
quando discute a rotina. Segundo a autora,

Temos acompanhado e ouvido as mais diversas vozes sobre a educação
das crianças, práticas e rotinas que, acreditam as educadoras, servem para
organizar as crianças, para que aprendam a guardar os materiais ou os
brinquedos, andar em fila, escovar os dentes, ou dizer em coro, ‘boa tarde!’
Os currículos das escolas infantis na sua grande maioria têm se pautado
pelas ‘rotinas’ prescritivas e cristalizadas, onde até o brinquedo tem um dia
da semana para ser contemplado. Quando se busca a proposta
pedagógica, se obtém uma listagem de ações, que giram em torno da
alimentação, higiene, descanso, entrada, saída, ‘trabalhinhos’, hora do
conto, hora disso, hora daquilo. Atividades distribuídas ao longo do dia, na
mesma sequência e horários, muitas vezes com a mesma duração para
todas as crianças. (REDIN, 2007, p. 91).

É importante destacar que a creche em estudo lembra, muitas vezes, a
discussão acima, com seus horários orquestrados, com as filas e com o dia do
brinquedo existente no minigrupo 3, entre outras coincidências.

4.1. O dia a dia na creche Tatiana Belinky: descrição e análise

Este item visa apresentar, discutir e analisar elementos do cotidiano da
creche - com ênfase na rotina, na interação entre as profissionais e as crianças, na
visão das educadoras sobre o brincar e na formação dos educadores - que foram as
categorias estabelecidas para nortear o trabalho.
Vale destacar que, de acordo com Bassedas, Huguet e Solé (1999), a rotina
em instituições de ensino vai muito além do seu sentido habitual que leva a pensar
em “conduta mecânica”. Para as autoras, a rotina no trabalho com crianças
pequenas deve ser vista de forma muito cuidadosa, pois “[...] Tratam-se de situações
de interação, importantíssimas, entre a pessoa adulta e a criança, em que a criança
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parte de uma dependência total, evoluindo progressivamente a uma autonomia que
lhe é muito necessária” (BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1999, p. 148).
Ao longo do dia, na creche Tatiana Belinky, entre 8h30 e 17h, as crianças
recebem cinco refeições: café da manhã, colação (suco ou fruta), almoço, lanche da
tarde e jantar (sopa).
As crianças do berçário e minigrupo II (MG II) tomam banho um pouco antes
do almoço; e as do minigrupo I (MG I), imediatamente após o almoço. A explicação
das educadoras para esses horários é porque este é o momento que tem maior
concentração de funcionárias. Ao final da tarde, quando, segundo a fala de algumas
educadoras, o banho seria ideal, metade do pessoal já terminou o expediente e,
portanto, não é possível se organizarem para tal atividade.
A escovação de dentes ocorre apenas após o almoço, pois, segundo as
educadoras, seria impossível organizar escovações após cada refeição. Não foi
observado, em outros estudos, a existência de momentos de escovação de dentes,
exceto após o almoço.

4.1.1 A entrada

O portão da creche é aberto às 7h e, até às 8h30, é permitida a entrada das
crianças. A maioria chega entre 7h30 e 8h. Este momento, conforme a “grade”,
anteriormente descrita, seria dedicado ao acolhimento das crianças e higienização
dos brinquedos e de outros materiais.
Uma funcionária fica no portão, recebendo as crianças. As que frequentam o
berçário e o minigrupo I são levadas pelos pais ou condutores até suas salas, e as
maiores, do minigrupo II, entram sozinhas. As educadoras já estão em suas
respectivas salas, organizando o espaço e recebendo as crianças. Nesse momento
de entrada das crianças nas salas, foi possível perceber algumas poucas trocas de
palavras entre as educadoras e os familiares. Geralmente, as mães estão
apressadas para o trabalho. As educadoras do berçário e minigrupo I trocam as
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crianças que precisam. As crianças do berçário geralmente chegam dormindo e vão
diretamente para os berços (quadrados) ou colchonetes. Quanto às crianças do
minigrupo I e II, elas chegam, entregam as mochilas para a educadora, vão para o
tapete ou cantinho e brincam/conversam entre si.
Este deveria ser o tempo do acolhimento, mas as educadoras aproveitam o
momento com poucas crianças para organizar a sala, as mochilas, preencher os
semanários (grade) e tomar café. Não foi presenciado nesse horário inicial roda de
conversa ou qualquer outro tipo de interação entre adultos e crianças, muito menos
brincadeiras.
No minigrupo II, os pais deixam as crianças no portão e elas entram sozinhas,
dirigem-se para a sua sala, guardam as mochilas, geralmente pegam um brinquedo
e se sentam no tapete ao centro da sala.
Vale destacar que em todas as salas há um pequeno acervo de brinquedos e
livros, os quais são de livre acesso das crianças na hora da entrada.
As primeiras crianças que chegam, de modo geral, ficam sentadas, aguardando ou
brincando sozinhas, até que se forme um pequeno grupo para a realização de
alguma atividade conjunta. Praticamente não há interação com as educadoras do
minigrupo II nesse horário, pois elas, assim como as educadoras do minigrupo I,
aproveitam esse período inicial para organizar a sala, os materiais, receber as
crianças ou tomar café.

Interação entre adultos e crianças

Na entrada, a relação entre as educadoras e as crianças é bastante
superficial e até fria. Não existe acolhimento, entrosamento e/ou brincadeiras. É um
momento quase mecânico, de poucos diálogos. As crianças um pouco maiores
relacionam-se entre si. Quanto às menores, ficam aguardando os próximos passos.
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Sobre o brincar

Nesse período inicial, não foi observado cenas de brincadeiras entre as
profissionais e as crianças, salvo no minigrupo II, por algumas vezes. Pode-se inferir
que a ausência do brincar na hora da entrada e acomodação das crianças ocorre
por falta de pessoal disponível para essa atividade.

4.1.2 Refeições

Embora as refeições sejam compreendidas pelas profissionais da unidade
como momentos exclusivos de cuidado, justificando, com isso, o aligeiramento e a
baixa interação durante a atividade, vale a pena relatá-los e inferir que tais horários
deveriam merecer maior atenção, pois acontecem diversas vezes ao longo do dia,
não

merecendo,

portanto,

ser

desconsiderados

do

processo

de

ensino-

aprendizagem.
Sobre a importância desses momentos, vale a pena refletir com Bassedas,
Huguet e Solé (1999). Para as autoras,

Nas escolas de crianças menores, as situações de alimentação são
momentos em que ocorrem uma relação única e exclusiva entre o bebê e a
educadora. Além de satisfazer as necessidades de alimentação, elas
representam uma situação de comunicação e relação privilegiada para a
criança (BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1999, p. 150).

4.1.2.a Café da manhã

O café da manhã é servido entre 8h30 e 9h. No berçário, as educadoras
servem as mamadeiras para as crianças, que mamam sozinhas. Não foram
observadas interações significativas entre as educadoras e os bebês no horário da
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mamadeira. Ao contrário, elas aproveitam o tempo da mamada para organizar os
brinquedos, atualizar o semanário e preparar atividades.
No minigrupo I, as educadoras formam uma fila de crianças, conduzindo-as
ao refeitório para tomar café. As crianças seguem na fila, uma segurando na camisa
da outra. Sentam-se ao redor das mesas e tomam café sozinhas. As educadoras
conversam entre si e chamam a atenção das crianças. Também não foi presenciado
manifestação de diálogo, afeto ou ludicidade.
No minigrupo II, as crianças seguem sozinhas para o refeitório, sem a
formação de uma fila. As educadoras servem o café, conversam entre si e chamam
a atenção daqueles que estão dispersos. Apesar da não interação com as
educadoras, este grupo demonstrou mais entusiasmo na hora do café se comparado
ao minigrupo I, pois nele as crianças conversavam e brincavam umas com as outras.
O momento dedicado ao café das crianças tinha que ser rápido porque a
equipe da limpeza precisava limpar e organizar o refeitório. Além do aspecto
negativo quanto ao fator tempo, praticamente não foi observado diálogo entre os
adultos e as crianças nesse horário. As poucas conversas das educadoras
geralmente foram no sentido de chamar a atenção das crianças.

4.1.2.b Colação (fruta ou suco)

No berçário, as educadoras, geralmente, servem a fruta no próprio local. Por
outro lado, nos minigrupos I e II, as crianças são servidas com a fruta em qualquer
espaço da creche em que estiverem, como no refeitório, na sala de vídeo ou no
parque.
Foi observado, no MG I, um momento de degustação de uma fruta. As
crianças foram para o refeitório, sentaram-se silenciosamente e receberam um
pedaço de maçã. Após comê-la, voltaram para a sala atividade. Percebeu-se uma
relação fria, silenciosa: as crianças receberam e comeram a fruta no refeitório,
sentadas nos bancos, em um silêncio absurdo.
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No MGII, por outro lado, foi possível perceber momentos alegres e
descontraídos. Um dia, a educadora levou uma bacia de maçãs para o parque,
descascou-as, cortou-as e, em seguida, serviu-as às crianças, que comiam pedaços
de maçã e brincavam simultaneamente, com alegria.

4.1.2.c Almoço

No berçário, todas as refeições (mamadeira, suco, almoço e jantar) são
servidas na própria sala. Já as crianças dos minigrupos, salvo exceções, fazem as
refeições no refeitório.
Foi observado que esses momentos, que poderiam ser prazerosos, em geral
são muito tumultuados. As atividades são desenvolvidas rapidamente. É um
momento pouco assistido, visto que, conforme anteriormente citado, o refeitório é o
único espaço para servir as crianças, tanto as da creche quanto as da pré-escola.
Sendo assim, o tempo de uso é muito restrito.
Em geral, nesses momentos, as crianças conversam entre si. Praticamente,
não há dialogo com as educadoras que estão atentas ao relógio e trocando
informações sobre o que vem a seguir, ou mesmo aproveitando esse horário para
fazer a própria refeição.
As crianças que vão acabando de comer têm que permanecer sentadas até
que todos terminem. Esse momento é bastante tumultuado, pois elas querem se
levantar, correr, brincar, enquanto as educadoras gritam para contê-las sentadas e
em silêncio.
A seguir, algumas cenas observadas nos momentos da alimentação.
Berçário
Nesse dia de observação, apenas cinco crianças estavam presentes, pois as
demais encontravam-se afastadas, com catapora. As educadoras colocaram quatro
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crianças nos cadeirões e uma ficou no tapete porque já sabia comer sozinha. Ela
chorou porque também queria se sentar no cadeirão.
As crianças ficaram sentadas, aguardando, enquanto uma educadora ia até a
cozinha buscar o almoço. Elas colocavam a sopa ainda quente nos pratos e tinham
que esfriá-la um pouco para servi-a. Enquanto isso, as crianças continuavam
sentadas, esperando... (ficaram assim por cerca de 15 minutos). Eram duas
educadoras para servir o almoço para quatro crianças. Então, duas crianças
começaram a comer, enquanto as outras duas tiveram que aguardar chorando, até
que as primeiras terminassem. A terceira ficou sentada na mesinha, almoçando
sozinha. As crianças eram elogiadas enquanto comiam.
Quando as primeiras crianças acabaram de almoçar, ficaram sentadas,
aguardando as outras duas que iniciavam o almoço. A que almoçou sozinha também
acabou logo, mas teve que ficar sentada, até que todos terminassem. Só então
ganharam o suco.
As Figuras 9, 10 e 11, a seguir, servem para ilustrar o espaço físico dedicado
ao berçário da creche.
Figuras 9, 10 e 11 – Berçário
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Fonte: Fotos da autora

Minigrupos I e II
As crianças do minigrupo I seguem para o refeitório em fila indiana, uma
segurando na camisa da outra (para não dispersar); e as do minigrupo II, dirigem-se,
livremente, até o refeitório. Lá, sentam-se nas mesas e ficam aguardando até que as
educadoras tragam seus pratos. Demora um pouco até que todos sejam servidos.
As educadoras conversam entre si enquanto observam as crianças, e servem
novamente aquelas que desejam repetir. A mesa das crianças do minigrupo I
sempre é mais silenciosa; as crianças quase não falam e pouco comem. A mesa do
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minigrupo II é bem barulhenta; as crianças brincam e brigam entre si, chamam
várias vezes pelas educadoras, solicitam mais comida etc.
De modo geral, as educadoras dedicam pouca atenção às crianças dos
minigrupos I e II. Quando se dirigem a elas, geralmente é para chamar a atenção
daquelas que estão brincando, dispersas. A rotina das crianças desses dois
minigrupos, em relação ao banho e repouso, é a seguinte: as crianças do minigrupo
II tomam banho antes do almoço; e as do minigrupo I, depois do almoço. Todas as
crianças dos dois minigrupos são direcionadas para o repouso após terem tomado
banho, almoçado e escovado os dentes.
Um dos aspectos que chamou a atenção da pesquisadora, durante a
observação para coleta de dados, foi o fato de, em um dos dias da observação, ter
visto duas crianças que pertenciam ao minigrupo I serem impedidas de ir ao
refeitório por motivo de indisciplina. Como “castigo”, foram retiradas da fila e tiveram
que almoçar na sala.
Vale salientar que os pequenos que ficaram de “castigo” são crianças de dois
anos de idade. Além disso, considera-se relevante acrescentar que esse fato de “dar
castigo” não constrangeu as educadoras. Elas consideraram o ocorrido como um
caso “corriqueiro”; e o procedimento, como “educativo”.

4.1.2.d Café da tarde - MG I e MG II

Por volta de 15h, as crianças acabam o período do repouso, levantam, vão ao
banheiro, lavam as mãos e seguem para o refeitório. No local, duas educadoras
aguardam-nas para servir o café da tarde. Enquanto isso, duas educadoras ficam
nas salas, reorganizando o espaço, retirando e empilhando os colchonetes,
estendendo os tapetes, etc.
Da mesma forma que no período do almoço, também não há interação entre
as educadoras e as crianças nesse momento. Tudo é feito de forma muito rápida. As
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educadoras conversam entre si, mas não com as crianças – exceto quando chamam
a atenção das crianças que estão fora do lugar.

4.1.2.e. Jantar (sopa)

Esse momento, seguindo a regra, também é bem corrido porque algumas
crianças já estão saindo e as educadoras precisam organizar suas mochilas e
colocar os bilhetes para os pais. Poucas crianças querem comer, talvez porque é
cedo e ainda não estejam com fome, mas as educadoras precisam servir o jantar
rapidamente porque as funcionárias da limpeza têm pressa, visto que a cozinha tem
que ser fechada até às 17h.

Interação entre adultos e crianças

As observações e entrevistas apontam que a falta de interação e frieza
durante as refeições devem-se ao fato de que esses momentos não são
considerados como atividades educativas, e sim de cuidados. Por isso, não requer
maiores atenções, somando-se ao fato de ocorrerem muito rapidamente.
O fala a seguir, de uma das educadoras da creche, evidencia a dicotomia
entre o cuidar e o educar na presente unidade.

[...] Tem a rotina da creche. Na rotina, você tem a parte de cuidar, que é dar
banho, pentear os cabelos das crianças, alimentar, fazer a higienização
deles, isso faz parte da rotina e é cuidado, mas tem também a parte
pedagógica, o fazer o pedagógico, e a gente não tem esse tempo, que é o
Horário de Trabalho Pedagógico Individual (HTPI) que o professor no caso
tem, a gente está lutando para ter né, que é a hora de sentar, planejar, fazer
uma grade, a gente faz isso na hora que eles tão dormindo (MARGARIDA,
educadora).
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O trecho da fala anteriormente citado serve para ilustrar que, para a
educadora, a creche transita entre o cuidar e o educar dicotomizados, com horários
demarcados para cada situação. Quanto à parte pedagógica, ela se refere à grade,
sugerindo que devem trabalhar com conteúdos escolares.

Sobre o brincar

Assim como em todos os outros horários de alimentação, nos momentos de
brincadeira praticamente não se observou qualquer manifestação de ludicidade.

4.1.3 Banho - MG II

Duas educadoras ficam no banheiro, com dois chuveiros, recebendo as
crianças para o banho, enquanto duas ficam na sala coordenando o rodízio. As
educadoras não dão banho nas crianças, visto que, segundo elas, no momento do
banho as crianças estão desenvolvendo a autonomia. Contudo, elas orientam as
crianças, na hora do banho, sobre como devem se lavar, denominando as partes do
corpo etc. Por outro lado, após o banho, elas auxiliam as crianças no que se refere a
enxugar o corpo e vestir-se.
As crianças seguem sozinhas até o chuveiro, despem-se rapidamente e
tomam banho. Gostariam de ficar mais tempo no chuveiro, mas as educadoras não
permitem porque o tempo é curto para tanto banho. Enxugam-se e vestem-se com o
auxílio da educadora e retornam à sala onde terminam de se arrumar, são
penteadas, calçadas etc.
Quando questionadas sobre o motivo pelo qual as crianças não se vestem
sozinhas, já que tomam banho sozinhas, uma das educadoras respondeu: “Até
deveriam, mas como demoram muito, não é possível deixá-las à vontade.” Nas
entrevistas, as educadoras evidenciaram que o momento do banho, que poderia ser
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agradável, acaba sendo tumultuado e mecânico, pois não há tempo para refletir e/ou
curtir a atividade, uma vez que os banhos não podem passar de dois minutos cada.
Percebeu-se, então, que, na unidade pesquisada, o banho é um item
relacionado somente ao cuidado com a criança, divergindo, portanto, de outras
propostas, como, por exemplo, a apontada por Guimarães (2002), que considera o
momento do banho como aquele que deve ser planejado e transformado em
“atividade lúdica e de aprendizagem” (p. 121). A esse respeito, o autor tece o
seguinte comentário:

[...] Nosso principal objetivo era organizar o ambiente de modo a promover a
autonomia das crianças, brincadeiras e prazer, ao invés de mordidas e
choros. [...] Geralmente, quando pensamos em banho, logo vem a imagem
do cuidado. Mas esse é também um momento de construção de hábitos, em
que as crianças se trocam sozinhas e algumas regras são trabalhadas,
como guardar a roupa, organizar a mochila etc. (GUIMARÃES, 2002, p.
121).

4.1.4 Descanso - MG I e MG II

Após o almoço e escovação de dentes, as educadoras fazem seus horários
de almoço ou preenchem o semanário, olham as cadernetas, escrevem bilhetes
para os pais, consertam brinquedos etc. As crianças, de modo geral, dormem até o
horário do café. As poucas crianças que acordam antes do previsto ficam fora da
sala, no canto da leitura, brincando sozinhas, sob os cuidados de uma educadora.
Uma vez por semana tem HTPC no horário do sono das crianças. Contudo, nos
outros dias da semana, as educadoras ficam livres nesse horário.
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Figura 12 – Minigrupo II

Fonte: Foto da autora

4.1.5 Atividades “pedagógicas”

Pela manhã, as atividades pedagógicas geralmente ocorrem entre as 9h30 e
10h30; e à tarde, entre 15h30 e 16h30, com alguma variação entre os grupos.
Nos horários destinados a essas atividades, as crianças frequentam diferentes
ambientes da creche, tais como o parquinho, a sala multiuso (vídeo), a
brinquedoteca, o refeitório e as próprias salas de referência.

4.1.5.a Minigrupo I

Certa manhã, na sala do MG I, durante a chamada – atividade denominada
pelas educadoras da creche de Linguagem Oral – observou-se a seguinte cena:
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A educadora organiza as crianças em círculo no centro da sala, pega a
caixa de crachás e espalha no chão. Apanha um aleatório e mostra para
uma determinada criança. Se a criança indica corretamente de quem é o
crachá, recebe elogios; caso contrário, a educadora diz “errou” e repete a
pergunta para outra criança. Quando a criança não acerta de jeito nenhum,
a educadora lhe entrega o crachá e pede para que fique ali olhando para ele
até decorar seu nome. A educadora mantém o mesmo procedimento até
que todas as crianças possam estar com seu crachá em mãos. (CADERNO
DE OBSERVAÇÃO, 12/03/2013).

Durante a atividade Linguagem Oral, as crianças do MG I estavam sentadas.
Entretanto, algumas queriam se levantar e andar pela sala; outras, pegar alguns
brinquedos; e outras, brincar com os crachás. Algumas crianças acertavam na
indicação do crachá, contendo o próprio nome, e ficavam felizes com os elogios;
outras, erravam e tinham que ficar olhando para o seu nome desenhado a fim de
aprender a reconhecê-lo.
Foi um momento muito triste porque eram crianças muito pequenas, de dois
anos apenas, e, portanto, não tinham condições de compreender o objetivo da
atividade. Contudo, ainda assim tiveram que permanecer durante um longo tempo
sentadas e centradas na atividade. Durante a atividade, não foi possível observar
uma relação fraterna, afetiva ou lúdica entre as educadoras e as crianças. Ao
contrário, observou-se que as educadoras tinham pressa em cumprir e concluir a
atividade que estava prevista na rotina daquele dia.
É relevante refletir sobre a atividade elaborada e utilizada pelas educadoras
com o apoio dos estudos de Lima (2001), que consideram prejudiciais para o
desenvolvimento das crianças antecipar certos conhecimentos e realizações que
ainda não são compatíveis com sua idade.
Outra cena observada no mesmo grupo, semelhante à anterior, reforça a
inadequação de atividades feitas e aplicadas pelas educadoras com as crianças da
creche.

As crianças estão sentadas no tapete (no centro da sala), juntamente com
as educadoras. Uma educadora coloca 3 copos no centro do círculo, com a
boca do copo virada para baixo, e coloca um batom de brinquedo sob um
deles. Em seguida, troca os copos de posição e pede para a criança
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adivinhar em qual deles está o batom. Ela vai perguntando, em sentido
horário, para as crianças, e aquela que acerta pode passar o batom. As
crianças têm que ficar quietas, aguardando a sua vez de adivinhar. Como
tem uma criança que desobedece, por não querer aguardar a sua vez, é
chamada a sua atenção várias vezes, até ser excluída da brincadeira. Ela
sai, dá umas voltas pela sala, mas logo volta e quer apanhar o batom.
13
Então, uma educadora diz: - “A Sofia não está brincando”, e a retira do
grupo. Como as crianças estão empolgadas com o batom, uma educadora
diz para outra: “Vamos arranjar um batom de verdade!” E a outra responde:
“Não podemos. Os meninos vão querer passar e não vai dar certo...” De
repente, uma educadora diz: - “Chega de brincar. Já brincamos muito;
vamos cantar agora.” E cantam sequencialmente: o sapo, o pau no gato, o
patinho, o tomatinho. A Sofia pede para cantar o pato de novo, e a
educadora diz: “Não, vamos cantar do elefante”. Em seguida, eles cantam a
música do elefante e, depois, a da aranha. As educadoras chamam a
atenção das crianças que não cantam: - “Vocês não querem cantar? Podem
sair, então...”. (CADERNO DE OBSERVAÇÃO, 12/03/2013).

Nesta segunda atividade, acima descrita, foi possível observar uma tênue
interação entre as educadoras e as crianças. Talvez, se não estivessem tão
preocupadas em executar a atividade dentro do curto período que tinham, poderiam
ter se permitido interagir mais com as crianças. Também não houve interação entre
as crianças, que simplesmente obedeciam a comanda, sem possibilidade de opção
ou participação. Foi triste observar a cena porque algumas crianças tentaram
manifestar-se, mas foram impedidas. Isto ocorreu, principalmente, porque faltou
escuta por parte das educadoras. Foi observado, ainda, que durante toda a atividade
as crianças pouco se movimentaram, apesar de o grupo ser composto por crianças
com aproximadamente dois anos de idade. Chamou muito a atenção o fato de as
educadoras estarem principalmente preocupadas na conclusão da atividade
planejada dentro do tempo previsto - uma característica observada especialmente
nesse grupo, isto é, no minigrupo I.
Sobre o brincar, vale a pena mencionar um trecho da fala de uma das
educadoras desse grupo quando questionada sobre a atividade feita com as
crianças. Ela considera que a creche não é mais só para cuidar, que é importante o
brincar, mas que, fundamentalmente, as educadoras têm que ensinar.

[...] Na creche era só o cuidar, e agora não. Quer dizer, eles até brincavam,
mas não era como hoje. Hoje a gente está junto, está brincando, mas
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também está ensinando, está ensinando a contar, a conhecer as cores. Eu
acho que a gente tem sempre que ensinar. Tudo bem, aqui eles são
pequenininhos, mas eu acho que no pré, por exemplo, eles têm que
aprender sim. Não acho que é só brincar [...] A gente tem que dar umas
brincadeiras que dão incentivo para elas. (ROSA, educadora).

Terminado o momento de atividades dirigidas, as educadoras orientaram as
crianças a pegarem um único brinquedo e brincar livremente, em silêncio, no canto
da casinha. Enquanto as crianças brincavam com uma das educadoras, a outra foi
para o trocador – algumas das crianças ainda usavam fraldas – arrumar e preparar
as crianças para a saída. Algumas crianças pegaram os brinquedos, panelinhas,
pratinhos etc. e começaram a brincar. Porém, algumas não queriam brincar naquele
canto,

mas

passear

pela

sala,

pegar

livros,

escrever

no

caderno

da

pesquisadora/observadora, mas logo as educadoras as levavam de volta para os
brinquedos, que estavam todos espalhados. A partir desta e de outras observações
foi possível perceber que, mesmo nas atividades livres, a liberdade de escolha era
restrita. As crianças eram extremamente, e continuamente, monitoradas e
controladas.
Para refletir sobre essa questão do brincar, da brincadeira, da ludicidade,
fundamental para esta pesquisa, vale a pena trazer o que Loro (2010) salienta sobre
o tema:

O brincar e o brinquedo (ação e objeto), ao ser transformado em
instrumento pedagógico pelas pedagogias modernas, acabaram por
aprisionar, controlar e regular os sujeitos envolvidos impondo significados.
[...] é no brincar que a criança constrói simbolicamente sua realidade e
recria o existente, a partir de ações cotidianas. A atividade espontânea da
criança, que brinca livremente, pelo prazer do fazer, conforme suas
motivações internas, com um fim em si mesmo, é que permite novas
criações e decisões sobre os papeis que vai assumir/representar. Nesse
sentido, a vivência das relações, que podem advir com as brincadeiras,
resulta numa gama de subsídios para instigar a curiosidade, expressar
dúvidas, levantar eventuais hipóteses e resolver problemas. O caráter
intencional e premeditado das atividades educativas, não raro, acaba por
abortar a interação lúdica. (LORO, 2010, p. 68-72).

Nas atividades acima descritas, percebeu-se que o foco era a memorização e
a concentração da criança, deixando pouco espaço para a construção e recriação
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simbólica da realidade, para o levantamento de hipóteses e resolução de problemas.
As referidas atividades, além de serem incompreensíveis para crianças tão
pequenas, estão na contramão do apontado por Loro (2010), tendo em vista seu
caráter intencional. Desse modo, a ludicidade, embora defendida pelas educadoras
durante as entrevistas, não foi possível ser contemplada.
Cotejando também essa prática com a abordagem de Reggio Emilia,
constata-se uma grande e quase infinita diferença, pois enquanto a referida
abordagem valoriza a criança, em todos os seus aspectos, as observações feitas ao
longo do período de coleta de dados desta tese indicaram uma prática que vislumbra
o resultado, no qual o ensino é a parte mais importante do processo, e não a
criança. Malaguzzi (1999) mostra-nos que a aprendizagem é fundamental e, para
tanto, o ensino deve oferecer condições para que ela aconteça, deve propiciar
oportunidades para a criança inventar e descobrir. O autor ressalta: “Se o ensino é
monodirecional e rigidamente estruturado de acordo com alguma ‘ciência’, ele tornase intolerável, prejudicial e danoso à dignidade tanto do professor quanto do
aprendiz (p. 93).”
Quanto à organização do espaço da sala do minigrupo I, cabe citar Bassedas,
Huget e Solé (1999), que apresentam uma importante observação quanto à
utilização de espaços físicos na educação infantil:

[...] às vezes, podemos encontrar espaços organizados com cantinho muito
bonitos, mas [...] podemos falar que tais espaços são utilizados como uma
complementação de outras tarefas, o que limita as possibilidades do que as
crianças podem fazer, ou seja, uma atividade muito fechada do ponto de
vista educativo. (BASSEDAS; HUGET; SOLÉ, 1999, p. 161).

4.1.5.b Berçário

Uma das atividades observadas, descrita abaixo, desenvolvida no berçário,
chamou bastante atenção da pesquisadora. Nela, as educadoras decidem fazer uma
atividade de arte dentro da sala.
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Sentam as crianças na mesinha e lhes oferecem tinta (guache) de várias
cores, pinceis e uma tira de caixa de ovos recortada, para que pintem uma
(futura) centopeia. As crianças ficam em silêncio, muito compenetradas na
atividade. Uma delas passa o pincel com tintas no rosto e nas unhas. A
educadora chama a sua atenção e explica que é para pintar a caixa. Outra
insiste em usar o pincel do lado errado e a educadora tenta então lhe
explicar que o pincel deve ser usado do lado correto. Ensina várias vezes,
pega na sua mão etc. As crianças estão bastante envolvidas, cada uma
com uma cor de tinta, quando, de repente, a educadora propõe: “Vamos
mudar de cor?”, e troca os tubos de tinta. Depois de 20 minutos na mesinha,
pintando, as educadoras interrompem a atividade e levam as crianças para
lavar mãos. Algumas resistem, não querem parar de pintar, choram...
(CADERNO DE OBSERVAÇÃO, 01/10/2012).

Interação adulto / criança e ludicidade

Na atividade previamente descrita, foi possível perceber um pouco mais de
ludicidade em relação às outras atividades observadas, visto que, nela, as crianças
estavam alegres, envolvidas com seus pinceis e tinta. Por outro lado, percebeu-se,
também, que seria mais interessante se a atividade tivesse sido feita no chão (em
um tatame), pois assim as crianças poderiam ter experimentado diversas cores e
texturas, ao invés de estarem focadas apenas nas caixas de ovos, com pequenos
pincéis.
Outro aspecto que se considera relevante mencionar a partir da observação
feita da referida atividade é que, embora as educadoras fossem cuidadosas, quando
a atividade foi interrompida elas simplesmente recolheram o material, não levando
em consideração a vontade de algumas das crianças do grupo, apesar de algumas
crianças terem demonstrado grande interesse em continuar pintando após o material
ter sido recolhido. Por outro lado, a atitude das educadoras pode ser entendida, uma
vez que tinham pouco tempo para a realização da atividade.
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4.1.5.c Minigrupo II

A próxima atividade descrita e comentada aconteceu no minigrupo II. Ao
observá-la, foi possível perceber a alegria das crianças participantes enquanto
faziam a atividade.
As educadoras convidaram as crianças para pegarem um instrumento musical
e as orientaram sobre a brincadeira, incentivando-as a tocar os instrumentos e a
cantar. As crianças escolheram um instrumento de sua preferência – pandeiro,
flauta, chocalho, sino, tambor – e começaram a tocar. Uma delas foi convidada para
ser a cantora do grupo e aceitou prontamente. As crianças ficaram bastante
envolvidas na brincadeira e se revezaram entre si para serem as vocalistas da
banda.
Após, aproximadamente, meia hora de música, as educadoras recolheram os
instrumentos e pediram para que as crianças se sentassem para ouvir uma história:
“uma banda de animais”. Enquanto as crianças ouviam a história, que estava sendo
lida pela educadora, também olhavam as ilustrações da história no livro, mostradas
para as crianças pela educadora. Elas se envolveram muito nesse processo e
adoraram a história. Todas queriam olhar o livro de perto, tocá-lo, saber os nomes
dos instrumentos e dos animais da história.
Depois da história, as crianças formaram uma fila e cantaram o sapo cururu,
andando pela escola. Em seguida, as educadoras, após terem orientado as crianças
a não tirarem os calçados, não brincarem na terra e não se sujarem, conduziram as
crianças para a área externa para que brincassem ao ar livre. As crianças estavam
muito felizes após ouvirem a história e porque iriam brincar na área externa.
Correram para o escorregador e para os três pneus disponíveis e ficaram ali,
escorregando e empurrando os pneus alegremente, por cerca de 20 minutos.
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Interação entre educadoras e crianças e ludicidade

A atividade anteriormente descrita foi muito marcante porque, apesar de
rápida, propiciou alegria, cumplicidade, carinho, afeto, descontração e harmonia
entre as crianças e as profissionais. Ao observá-la, verificou-se que houve interação
e ludicidade. Sobre essa questão, remete-se a Moretti e Silva (2011), que, ao
discutirem o diálogo entre a brincadeira e a produção de cultura infantil, defendem:

A brincadeira é algo sério para as crianças, impossível de ser encaixotada
em definições objetivas e estáticas. O brincar pertence às crianças, é a sua
dinâmica de vida, a sua forma de participar, interferir e se relacionar com a
cultura (MORETTI; SILVA, 2011, p. 35).

4.1.5.d Minigrupo III

As atividades anteriormente descritas foram conduzidas por educadoras
leigas (agentes de educação). A seguir, serão descritas e comentadas algumas
atividades desenvolvidas pela professora, habilitada e concursada, com as crianças
do minigrupo III.
Figura 13 – Minigrupo III

III

Fonte: Foto da autora
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Este grupo, minigrupo III, funciona somente no período da tarde, das 12h30
às 17h40, e a observação só ocorreu em 2013, não concomitante às demais salas,
visto que a coordenadora pedagógica do ano anterior informou, naquela ocasião,
que as crianças da fase zero pertenciam ao segmento da pré-escola. O novo
coordenador relatou ser responsável pela creche, que comporta desde o berçário
até a fase zero, agora denominada de minigrupo III. Salientou que a diferença é que,
enquanto a creche atende em período integral, com educadoras leigas, esta turma é
atendida em período parcial, mas com professoras habilitadas.
Do ponto de vista da política de educação infantil, pode-se dizer que a nova
configuração ficou mais adequada. Em que pese o atendimento se dar em período
parcial, as crianças desse módulo contam com até três anos, correspondendo,
portanto, ao segmento creche, e não ao segmento pré-escola como na proposta
anterior.
A sala possui cinco mesas pequenas, com quatro cadeiras cada, que ocupam
a parte central do ambiente, uma mesa com cadeira para a professora, um quadro
negro, um canto com caixas de lápis, canetinhas e papel, um canto com livros e
outro com jogos e brinquedos. Na parede, foram afixados o alfabeto em quatro
versões: em letra de imprensa, cursiva, maiúscula e minúscula, além de numerais de
0 a 10. Pode-se dizer que a configuração do espaço demonstra tratar-se de uma
sala mista, mesclando-se as propostas lúdica e tradicional.
Na turma observada, foi possível verificar que a professora é mais distante
das crianças do que nos demais módulos da unidade observados e previamente
comentados neste estudo. Em outras palavras, a forma de tratamento da professora
em relação às crianças, observado no minigrupo III, era diferente, sendo as crianças,
pequenos cidadãos, tratados como “alunos formais”. Por isso, eles se serviam
sozinhos no refeitório e, mesmo quando apresentavam dificuldades, a professora
não interferia, sob a alegação de que eles tinham que ter autonomia. As crianças
também escovavam os dentes e iam ao banheiro sozinhos e, na sala, passam boa
parte do tempo sentados nas mesinhas, ainda que realizando atividades
consideradas lúdicas. Raramente ficavam livres para brincar, pois esses momentos
geralmente ocorriam no final do dia, ou seja, no momento em que muitas crianças já
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estavam saindo da unidade. Portanto, as crianças daquele minigrupo que eram
retiradas mais cedo da unidade pelos pais não tinham a oportunidade de brincar.
Vale salientar que, naquele módulo, do minigrupo III, existe o dia do
brinquedo, que é sempre às sextas-feiras. Então, nesse dia, as crianças trazem um
ou mais brinquedos de casa, e aqueles que não trazem brincam com um colega ou
com os brinquedos da própria escola. Segundo relato da estagiária, as sextas-feiras
não costumam ser tranquilas, visto que, geralmente, nesse dia, as crianças brigam
porque não gostam de compartilhar seus brinquedos pessoais.

Figura 14 – Playground

Fonte: Foto da autora

Descrição de duas cenas observadas, uma no parque e uma em sala

A primeira cena a ser descrita refere-se a atividades desenvolvidas na área
externa da unidade.

A professora faz os combinados com as crianças: elas vão para o parque,
mas quem desobedecer, brigar, empurrar, gritar vai ficar sentado, sem
brincar. E acrescenta: - “Vamos levar a caixa de brinquedos, mas depois de
brincar todos devem devolver os brinquedos na caixa.” Entre a comanda de
ida ao parque e a saída, demora, aproximadamente, 10 minutos, porque
precisam aguardar até que as moças da limpeza terminem de varrer o pátio.
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Chegando ao parque, as crianças correm e se amontoam no único
brinquedo: um escorregador com uma gaiolinha acoplada. Aos poucos, elas
saem do escorregador e se sentam na sombra, com os brinquedos. Elas
brincam em dupla ou em pequenos grupos. Uma criança começa a chorar.
A professora, que está sentada, chama a menina e diz: - “Para de chorar e
fala!” A menina diz que caiu e a professora fala para tomar mais cuidado e
pede que vá lavar o rosto. A estagiária está no escorregador, cuidando para
que ninguém se machuque. A professora permanece sentada, olhando as
crianças e chamando a atenção de muitas: - “Cuidado!, Desce! Vai cair...”. A
professora atende o celular duas vezes enquanto está no parque. As
crianças ficam bastante tempo brincando entre si – algumas, com bonecas;
outras, com pneus; e outras, no escorregador. Uma criança está com uma
pedra na mão. A professora grita com ela várias vezes, até que a criança
finalmente deixa a pedra no chão. A professora fala com as crianças de
longe. Em nenhum momento, aproxima-se das crianças. (CADERNO DE
OBSERVAÇÃO, 12/03/2013).

	
  
	
  
	
  

Esta atividade em espaço externo, ao ar livre, trouxe bastante descontração e
prazer para as crianças, que correram, brincaram, se divertiram; todavia, não houve
interação entre a professora e as crianças. Ela ficou sempre à parte, fora do
contexto. As crianças atuaram sozinhas ou entre elas, sem qualquer orientação,
mediação ou, até mesmo, observação da professora.
A cena, descrita abaixo, aconteceu em sala de aula:

Todas as crianças (nesse dia, o grupo era composto por 16 crianças) estão
sentadas nas mesinhas aguardando a orientação da professora. São quatro
mesas, disponibilizadas de duas em duas, de modo que cada conjunto
comporta 8 crianças. Uma criança cai e chora. A professora a repreende,
dizendo à criança que ela caiu porque não se senta direito, e a ajeita em
sua cadeirinha. Quando todos estão em silêncio, a professora pega um rolo
de papel pardo e o coloca sobre uma das mesas. As crianças ficam
contentes e querem pegar o papel. Entretanto, a professora diz: - “Ninguém
toca no papel. Vou forrar as mesas”, e repete a operação na outra mesa.
Quando as duas mesas estão forradas, a professora delimita os espaços
onde cada criança pode desenhar, distribui giz de cera e canetinhas e dá a
comanda: “agora, podem desenhar”. A atividade de desenho em si é rápida,
mas a professora não permite que ninguém se levante até que todos
acabem. Uma criança se levanta e vai para o cantinho do brinquedo, mas a
professora pede que ela retorne à mesa e aguarde até que todos terminem.
Uma criança entra embaixo da mesa e leva uma bronca. Quando todas as
crianças terminam o desenho, a professora diz que agora podem brincar
com os brinquedos. Algumas pegam livros, mas a professora as repreende:
- “Podem devolver os livros. Eu disse para brincar com brinquedos e não
com livros”. As crianças ficam brincando livremente até o horário da saída.
Uma criança diz para a professora que a outra bateu nela e a professora
coloca a possível “agressora” sentada em uma cadeirinha, num canto da
sala. (CADERNO DE OBSERVAÇÃO, 07/05/2013).
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Interação professora / crianças e ludicidade

As atividades anteriormente descritas evidenciam uma grande fragilidade
teórica e prática da professora, pois a sua postura foi de total distanciamento das
crianças. Proporcionou as atividades; entretanto, isto foi feito mais na perspectiva de
cumprir a programação do que propriamente interagir, vivenciar, ensinar e aprender
com as crianças.
As duas cenas anteriormente descritas evidenciam que, sem a verdadeira
interação e envolvimento dos profissionais, o ambiente sozinho não favorece uma
boa educação infantil. Diante desse contexto, vale a pena recuperar Malaguzzi
(1999), que nos diz,

[...] o modo como nos relacionamos com as crianças influencia o que as
motiva e o que aprendem. Seu ambiente deve ser preparado de modo a
interligar o campo cognitivo com os campos do relacionamento e da
afetividade. Portanto, deve haver também conexão entre o desenvolvimento
e a aprendizagem, entre as diferentes linguagens, entre o pensamento e a
ação e entre a autonomia individual e interpessoal. Os valores devem ser
colocados em contextos, em processos comunicativos e na construção de
uma ampla rede de intercâmbios recíprocos entre as crianças e entre elas e
os adultos. (MALAGUZZI, 1999, p. 77).

Sobre a ludicidade no minigrupo III, a observação é que as crianças estão
sozinhas, brincam sozinhas, livremente, sem qualquer intervenção, orientação ou
participação da professora. Segundo Moyles (2002), tal atitude não procede dentro
de uma instituição de ensino na qual o professor deve ser o mediador e iniciador da
aprendizagem, onde tanto o brincar livre quanto o dirigido são fundamentais no
processo de aprendizagem (p. 29).
Em situações, não raras, em que o brincar aparece quase que como uma
premiação e sem a participação da professora, os estudos da autora revelam que

Existem evidências desta dificuldade nas escolas de educação infantil e de
ensino fundamental onde o “brincar” é frequentemente relegado a
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atividades, brinquedos e jogos que as crianças podem escolher depois de
terminarem o seu “trabalho”. Com que frequência as professoras o
estabelecem como parte do seu papel de ensinar, e elas próprias se
envolvem na atividade escolhida – apesar de tantas pesquisas, [...]
defendendo a necessidade de interação e intervenção dos professores em
momentos oportunos para assegurar melhor aproveitamento do brincar?
(MOYLES, 2002, p. 18).

Tais evidências preocupam, visto que, de acordo com Lima (2001), a
imaginação,

a

curiosidade

e

a

experimentação

são

fundamentais

no

desenvolvimento da criança. Estas são questões aparentemente simples de garantir,
mas que a escola, muitas vezes, ainda que sem a intenção, nega aos pequenos.

Muitas das descobertas sobre o mundo que a cerca, a criança faz enquanto
brinca. [...] Como não fica evidente o quanto o brincar beneficia o
desenvolvimento da criança, muitas vezes pais e educadores ocupam o
tempo da criança com atividades que parecem mais eficazes do ponto de
vista das aprendizagens. Isto pode, no entanto, levar a criança a perder
muitas oportunidades reais de desenvolvimento. (LIMA, 2001, p. 26-27).

Durante a visita para observar o minigrupo III, a pesquisadora utilizou um
momento oportuno para conversar um pouco com a professora. Naquele momento,
as crianças brincavam sozinhas, enquanto a professora, que estava distante, em
sua cadeira, olhava os cadernos. A pesquisadora fez o seguinte registro sobre esse
momento:

[...] Ela me mostrou seu semanário, que contém atividades no parque,
histórias e atividades dirigidas todos os dias (só que hoje, dia da
observação, não teve histórias). Contou também que, como a rede ainda
não tem um currículo, ela se pauta nos Referenciais Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (RCNEI) para preparar suas atividades. Enquanto
conversava comigo, percebeu que uma das crianças havia saído do castigo.
Então, dirigiu-se à criança, dizendo-lhe que voltasse a se sentar e só se
levantasse quando autorizada. A criança retornou para a cadeirinha.
(CADERNO DE OBSERVAÇÃO, 07/05/2013).

Diferentemente dos demais módulos da unidade, neste, durante as sessões
de observação, foi possível perceber que a professora não interagiu com as crianças
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nas atividades. Ela ficava fora do grupo e passava as comandas: – “Façam isso,
façam aquilo”. Enquanto as crianças realizavam as atividades, ela olhava as
agendas, passava recados para os pais ou ficava olhando a turma, para que
mantivessem a disciplina. É importante lembrar que essas crianças tinham, na
época, apenas 3 anos de idade – do grupo, algumas nasceram entre julho e
dezembro de 2009, ou seja, completariam 4 anos somente no segundo semestre;
algumas, só em dezembro de 2013.
A observação daquela sala revelou a existência de uma nítida diferença entre
a postura das educadoras (agentes de educação, bolsistas, comissionadas) e das
professoras. Embora todas sejam educadoras de crianças pequenas, as primeiras
apresentaram maior envolvimento com as crianças, ao passo que as segundas, as
professoras, demonstraram um distanciamento maior no que se refere ao olhar
cuidadoso de um educador. Estavam mais preocupadas em cumprir o cronograma
de atividades. Não conseguiam improvisar e/ou substituir uma atividade por outra,
ainda que fosse uma demanda do grupo.
A postura da professora acima observada corrobora com a tese de
Montenegro (1999), a qual discutiu amplamente o papel do cuidado na educação
infantil a partir da promulgação do ECA (1990). Seus estudos apontam que

[...] o termo cuidado, ao substituir a palavra guarda na educação infantil,
passa a designar uma função da educadora e um objetivo da creche,
assumindo pelo menos três sentidos amplos diferenciados: (a) proteção
física da criança, (b) serviço complementar à família e (c) atenção à
individualidade. (MONTENEGRO, 1999, p. 21).

Concomitantemente às discussões e mudanças acerca do significado da
creche e pré-escola, que passam a incorporar a educação básica, ocorrem, também,
mudanças referentes ao papel das profissionais atuantes na referida faixa etária, ou
seja, para trabalhar na educação infantil as profissionais passam a ser professoras
(pelo menos do ponto de vista legal).
O estudo da Montenegro (1999), assim como outros, revelam, entretanto, que
os cursos de formação de professores não incorporaram em seus currículos
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disciplinas voltadas, especificamente, ao que se refere ao cuidado com as crianças
pequenas em creches e pré-escolas. Consequentemente, continuam formando
pedagogos aptos a alfabetizar, ensinar, trabalhar de longe, sem, contudo, formar
profissionais que compreendam que a cabeça e o corpo das crianças estão juntos e,
de grande relevância na educação infantil, que o terceiro significado apontado por
Montenegro, a atenção à individualidade, diz respeito não apenas ao corpo, mas
“[...] às suas necessidades emocionais, respeito ao seu ritmo de desenvolvimento e
aprendizagem e às suas diferenças” (MONTENEGRO, 1999, p. 22).
Sob este ângulo, esta pesquisa aponta que as professoras investigadas não
conseguiam atuar integralmente com as crianças porque lhes faltava subsídios
teóricos, acadêmicos, que explicitassem a importância do cuidado nos primeiros
anos de vida.
Conversando informalmente com a professora do minigrupo III (fase zero), foi
possível perceber que ela sentia muita necessidade em atingir todos os seus
objetivos, mas que encontrava dificuldades por ter que ensinar de forma lúdica
(brincando). Conforme o seu ponto de vista, este método dificultava muito, pois ela
não conseguia mensurar, de forma objetiva, o que as crianças estavam aprendendo.
Não foi revelado explicitamente, mas, de forma subliminar, percebeu-se que aquela
professora gostaria de atuar com conteúdos escolares.
Nesse contexto, é importante trazer a seguinte reflexão de Mrech (2007):

Um professor que não sabe e/ou não gosta de brincar dificilmente
desenvolverá a capacidade lúdica dos seus alunos. Ele parte do princípio de
que o brincar é bobagem, perda de tempo. Assim, antes de lidar com a
ludicidade do aluno, é preciso que o professor desenvolva a sua própria. A
capacidade lúdica do professor é um processo que precisa ser
pacientemente trabalhado. [...] o professor que, não gostando de brincar,
esforça-se por fazê-lo, normalmente assume postura artificial, facilmente
identificada pelos alunos. (MRECH, 2007, p. 122).

Não bastam boas intenções, nem tampouco intuição ao professor. Faz-se
necessário uma boa formação inicial e continuada para que não liquidemos com o
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que há de mais precioso nas crianças: a curiosidade, o desejo, a criatividade, a
magia das invenções.
Refletindo sobre a prática anteriormente descrita, sobre a rigidez à qual as
crianças são submetidas durante as atividades impostas, nas quais são impedidas
de exercer a criatividade e a autonomia, faz lembrar, com tristeza, o conto de Helen
E. Buckley, mencionado por Perrenoud (2000), que descreve, de forma simples, mas
muito enfaticamente, o quanto uma criança pode ter a mente mutilada por seus
professores.

Era uma vez um menininho bastante pequeno que contrastava com a
escola que era bastante grande.
[...] Uma manhã, a professora disse: - Hoje nós iremos fazer um desenho.
‘Que bom!’- pensou o menininho. Ele gostava de desenhar leões, tigres,
galinhas, vacas, trens e barcos... Pegou a sua caixa de lápis de cor e
começou a desenhar.
Mas a professora então disse: - ‘Esperem! ainda não é hora de começar!’
Ela esperou até que todos estivessem prontos. - ‘Agora, disse a professora,
nós iremos desenhar flores’. ‘Que bom!’ Pensou o menininho. Ele gostava
de fazer flores. E começou a desenhar bonitas flores com seus lápis rosa,
laranja e azul.
A professora então disse: - ‘Esperem! Vou mostrar como fazer’. E ela
desenhou uma flor vermelha com caule verde. - “Aí está” disse a
professora, “agora vocês podem começar”.
O menininho olhou para a flor da professora, depois olhou para as suas
flores. Ele preferia as suas às da professora, mas não disse nada... Virou o
papel e desenhou uma flor igual à da professora. Ela era vermelha com o
caule verde.
[...] E muito cedo o menininho aprendeu a esperar e a olhar, e a fazer as
coisas exatamente como a professora. E muito cedo ele não fazia mais
coisas por sua própria conta.
Então, aconteceu de o menino e sua família mudarem-se para outra casa,
em outra cidade. Ele teve de ir à outra escola. Essa escola era ainda maior
que a outra, e não havia porta para entrar diretamente em sua sala.
[...] No primeiro dia a professora disse: "Hoje vamos fazer um desenho".
Legal! pensou o menino. E esperou que a professora dissesse o que fazer.
Porém, ela nada disse e simplesmente caminhou pela sala. Quando chegou
perto do menino, ela disse: "Você não quer fazer um desenho”? “Sim”, disse
o menino, “o que nos vamos fazer"? "Não sei antes que você o faça", disse
a professora. “Como eu vou fazer esse desenho”? Perguntou o menino.
"Oh, como você quiser!", disse a professora.
[...] "Eu não sei", disse o menino. E começou a fazer uma flor vermelha com
um caule verde. (PERRENOUD, 2000, p.79).

Embora o texto seja exagerado nas imposições da professora, é bastante
provocativo e nos faz refletir acerca da postura do professor, que, não raras vezes,
ainda que sem intenção, mas com o intuito de garantir a disciplina e o cumprimento
dos objetivos, acaba por inibir a criatividade da criança.
	
  

126	
  

Na creche pesquisada, por exemplo, foi possível perceber, inúmeras vezes,
as crianças reproduzindo a comanda das professoras e/ou das educadoras sem que
pudessem manifestar os seus sentimentos, vontades ou resistências em relação à
atividade proposta. São exercícios estéreis, que preenchem a função burocrática da
escola, mas não contribuem com o aprendizado das crianças. Sobre essa situação,
Rinaldi (2012, p. 155) observa: “[...] A competência e a motivação das crianças
podem ser tanto acentuadas quanto inibidas, dependendo do grau de consciência e
da força motivacional do contexto circundante”.
A postura da professora pode ser explicada pelo fato de a mesma não
compreender e/ou acreditar na importância da atividade lúdica no processo
educativo e de tentar buscar na brincadeira um resultado, isto é, alcançar as suas
expectativas/objetivos, geralmente relacionadas a conteúdos escolares, ao invés de
enxergar esse fazer como um processo. Como destacou Moyles (2002), “A principal
característica do brincar – quer infantil quer adulto – não é seu conteúdo, e sim o
seu modo. O brincar é uma abordagem à ação, não uma forma de atividade”.
Nessa mesma linha de considerações, ainda sobre o mesmo tema, a autora,
citando Smith, explica acerca da dificuldade do professor em assimilar o seu fazer
com a teoria e/ou com a proposta pedagógica, como é o caso da rede estudada.

[...] Embora aceitando quase que instintivamente o valor do brincar, é difícil
para os professores envolvidos na organização cotidiana da aprendizagem
infantil extrair algo com substância pragmática e teórica suficiente sobre o
qual basear seus julgamentos e oferecimento de aprendizagem. (Smith,
1984, apud MOYLES, 2002, p. 18).

Para Loro (2010), tal problema está relacionado à formação docente, que não
consegue estabelecer diálogo com o chão da escola, com as novas realidades e
especificidades da infância e da vida. Conforme observa,

Todos se adaptam à escola, quando o processo deveria ser o inverso. Os
alunos, os tempos e a sociedade são outros. Até mesmo os professores são
outros. Mas as atitudes destes últimos ainda são as mesmas – preocupados
em como (técnicas) e com o que (conteúdos) ensinar. Esse tipo de relação
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gera tensões preocupantes e apreensivas. A escola ainda segue um
sistema rígido [...]. (LORO, 2010, p. 47).

Diante do exposto, considera-se que há indícios de que estamos inseridos em
um sistema de ensino que não dialoga com as tendências atuais, que ainda concebe
o aluno como um ser passivo, disciplinado, paralisado. Por conseguinte, Loro (2010)
propõe uma alternativa para solucionar essa inadequação:

Para melhorar a qualidade do ensino, não basta apenas melhorar as
condições de trabalho dos professores, é preciso mudar também a maneira
de pensar. A educação invoca o surgimento de um profissionalismo docente
organizado mais cooperativamente, com interesse/paixão pelo conhecer,
com preocupação em sua capacitação e formação, sem nunca perder de
vista a conservação de sua dignidade e de sua autonomia criativa. (LORO,
2010, p. 52).

Talvez esses sejam os pontos dificultadores encontrados pelos professores
da rede em questão. Nas observações, por exemplo, foi também possível perceber
que a autonomia das professoras/educadoras em relação ao desenvolvimento do
trabalho é bastante relativa, tendo em vista a rígida rotina e planejamento que têm a
cumprir.
No que se refere à rotina, pode-se dizer que, na rede pesquisada – pelo
menos conforme o observado na creche em questão –, a rotina é a mesma descrita
por Barbosa (2006):

As rotinas, como as encontrei nas observações, são prioritariamente formas
intencionais de controle e regulação, tendo como base uma seleção feita a
partir dos discursos “científicos” sobre as crianças e sobre a função social
da educação infantil. [...] Para alguns profissionais, ser educador infantil é
saber o que fazer, como fazer e a que horas fazer, isto é, ter domínio das
rotinas instituídas. [...] Encontrei instituições nas quais o que se fazia era
mesmo a “rotina rotineira”, a repetição quase igual das mesmas atividades,
do mesmo jeito, todos os dias. (BARBOSA, 2006, p. 202).
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A autora comenta, também, que “[...] As rotinas nas escolas infantis também
são rituais, que foram empobrecidos, banalizados” (BARBOSA, 2006, p. 203).
Entretanto, no mesmo estudo, a autora aponta importantes sugestões acerca da
organização de uma rotina. Por exemplo, a não rigidez sob o risco de, ao invés de
criar um cotidiano agradável com as crianças, estabelecermos uma “rotina rotineira”,
mecânica, presa cronometricamente nos seus horários a ponto de sufocar as
crianças e, inclusive, os adultos: “[...] Ao criar rotinas, é fundamental deixar uma
ampla margem de movimento, senão encontraremos o terreno propício à alienação”
(p. 39).
A autora recorre a Bertolini, que nos alerta sobre os excessos na rotina:

O excesso de rotinização impede a exploração, a descoberta, a formulação
de hipóteses sobre o que está para acontecer. Em outras palavras: trata-se
de combinar routine e variação, de oferecer à criança um andaime, uma
estrutura feita de tempo, espaço, fórmulas verbais que lhe permitam a
exploração, a inferência, a decifração do que acontece, os experimentos do
que acontece, os experimentos mentais sobre quanto sucede. (BERTOLINI,
1996, p. 530, apud BARBOSA, 2006, p. 45).

Sobre essa questão, foi possível constatar que as educadoras, assim como
os demais funcionários, pura e simplesmente cumprem uma rotina que está pronta e
deve ser seguida, não cabendo espaço para reflexão e/ou replanejamento.
Trabalham quase que como em uma linha de produção para dar conta de todas as
atividades propostas, e a criança, que nesta lógica não é vista como matéria prima,
mas como instrumento de trabalho, tem que participar de todas as atividades
aligeiradamente, não tendo tempo de desfrutar, tranquilamente, de nenhuma delas.
Esse apressamento faz lembrar Alves (2011), quando nos fala sobre a vagareza:

[...] Fiquei intrigado com a capa de uma revista de educação: era um
menino, rosto deitado na carteira, que observava atentamente um caracol
que se movia. Essa imagem teve em mim o efeito de uma súbita
iluminação. Percebi que a vagareza não é sinal de preguiça. A vagareza é
uma virtude. Talvez chegar na frente não seja tão importante. A inteligência
funciona melhor quando ela se move lentamente. (ALVES, 2011).
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Trata-se de um posicionamento extremamente interessante, todavia com
pouco eco em uma sociedade cada vez mais sufocada pela urgência. Nas palavras
de Malaguzzi (1999), “Estamos propensos, com demasiada frequência, atualmente,
a nos tornarmos escravos do relógio, um instrumento que falsifica o tempo natural e
subjetivo das crianças e dos adultos” (p. 96).
Sendo assim, não obstante todo o reconhecimento legal acerca dos direitos
das crianças quanto às suas necessidades e especificidades, ao que parece o que
mais conta é mesmo o vir a ser. Corre, apressa, encurta, pulam etapas, tudo por um
futuro melhor, futuro este que não é garantido a ninguém, especialmente àqueles
cujos direitos lhes foram roubados desde a mais tenra idade.
Apenas uma creche da rede municipal de Caieiras foi pesquisada, mas como
todas seguem, de modo geral, as orientações da SME, é possível inferir que essa
seja a realidade de muitas creches e que, portanto, nessa rede, as crianças não têm
o direito à “vagareza”, considerando que todas as atividades são dirigidas e que,
geralmente, têm que ser realizadas no tempo do adulto.
A descrição anteriormente apresentada revelou, ainda que parcialmente, o
cotidiano da creche, levando-nos a perceber que as atividades ocorrem de forma
fragmentada, com horários bem demarcados, compostas ora por atividades de
cuidado, ora por atividades educativas. Como os horários de alimentação, higiene e
repouso tomam uma boa parte do dia e esses não são compreendidos como
educativos, são realizados quase que mecanicamente, sobrando pouco tempo para
as demais atividades, especialmente para as brincadeiras.
Para melhor compreender esse fluxo, foi fundamental o diálogo com as
profissionais, as quais evidenciaram que os horários orquestrados de alimentação
ocorrem dessa forma em função da rotina estabelecida pela cozinheira e pela
disponibilidade de horário do refeitório, especialmente à tarde, quando a cozinha
precisa estar limpa e fechada até às 17h (horário da equipe de limpeza, que é
terceirizada). Quanto ao repouso das crianças, elas não querem abrir mão desse
horário, pois é o único que têm disponível para planejar, reunir-se, organizar-se e,
até mesmo, descansar da pesada rotina.
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Isto posto, pergunta-se: Então, qual é a saída: Cortar uma alimentação?
Eliminar o banho? Ampliar o número de funcionários, de modo a possibilitar
atividades concomitantes? Ampliar o horário da equipe de apoio? Tornar as
atividades de cuidado agradáveis e educativas? Enfim, há que se pensar que, se a
instituição existe para atender a criança, o mais correto seria que o seu
funcionamento estivesse adaptado às suas necessidades, e não o contrário.
No que tange a relação adulto/criança, foi possível perceber que existe pouco
diálogo e cumplicidade, pouco incentivo e autonomia restrita por parte das crianças
e que quase não há escuta, especialmente quando se trata das crianças de faixa
etária mais baixa, do berçário e minigrupo I. As atividades desenvolvidas no dia a dia
são planejadas e organizadas pelas educadoras sem a participação das crianças,
que apenas recebem a comanda e a cumprem, deixando, assim, de ser sujeitos das
ações que praticam.
Essa situação é discutida em várias produções acadêmicas. Por exemplo,
Montenegro (1999, p.156), há muitos anos, já partia do pressuposto que as
dimensões de cuidado e educação deveriam estar integradas, tendo em vista que as
crianças devem simultaneamente ser protegidas e estimuladas. Em seu trabalho,
afirma que o cuidado deve ser concebido como uma das funções da educação
infantil, fazendo, portanto, parte do trabalho das educadoras. Ela alerta, ainda, que,
para viabilizar esta orientação, far-se-ia necessário um programa de formação com
vistas a capacitar as profissionais para as atividades de cuidado.
Em sua tese, afirma que, da mesma forma que está presente em nossa
sociedade a relação entre a mulher e a emoção, o cuidado aparece como algo
inerente ao feminino, ao emocional, ao doméstico.

No campo dos estudos feministas ou sobre relações de gênero, o debate
sobre a cisão no pensamento ocidental entre a cognição e a emoção tem
ocupado uma posição proeminente. Esse destaque decorre da associação
dominante na literatura ocidental entre o feminino (ou as mulheres) e as
emoções. E [...] no campo da educação, esta cisão também se expressa na
separação entre o cuidar e o educar. (MONTENEGRO, 1999, p. 91).
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Ficou também evidenciado, especialmente nas entrevistas, que a rotina das
educadoras é bastante estressante. Embora saibam que precisam conversar e
brincar mais com as crianças, acabam vencidas pelo tempo, por tudo o que têm que
cumprir durante o dia.
Ainda sobre o brincar, é importante enfatizar que, nos depoimentos, as
educadoras revelaram que consideram essa atividade muito importante para as
crianças. Todavia, nas observações feitas, percebeu-se que não é dada a devida
importância a essa questão, pois, nos horários destinados ao brincar, as crianças
sempre brincam orientadas pela decisão dos adultos, com um objetivo a atingir,
estipulado pelos adultos, e não por iniciativa própria, além do fato de muitas das
brincadeiras serem interrompidas em função de outra atividade que deve ser feita,
da pressa, da questão do tempo previamente estipulado para todas as ações.
É importante ressaltar que considera-se o papel da brincadeira, quer seja
dirigida ou não, como de fundamental importância, assim como a necessidade de
serem garantidos às crianças espaços que lhes permitam vivenciar brincadeiras nas
quais elas possam manifestar seus sentimentos, suas vontades ou resistências em
relação ao que for proposto. Ainda acerca dessa questão, Kishimoto (2007), na
releitura de Bruner, trata da importância da brincadeira, inclusive daquelas com
regras, dirigidas e compartilhadas com adultos. A brincadeira deve pressupor
desafios, os quais os adultos e as outras crianças que estão na brincadeira ajudarão
a criança a vencer.

[...] Em situações de brincadeiras livres, as aprendizagens são de natureza
mais simples; porém, quando acompanhadas pelo adulto ou por outras
crianças, criam-se aprendizagens mais complexas pela zona de
desenvolvimento proximal. Esse pressuposto é basilar para justificar o
direito de toda criança ao brinquedo e à brincadeira. Para sua
implementação é fundamental o uso de pedagogias que valorizem a
especificidade da criança, seus saberes e seu protagonismo. Uma teoria de
aprendizagem da descoberta requer uma pedagogia para a descoberta que
considere a criança em sua especificidade, como sujeito de direitos, os
conteúdos da cultura e o suporte do adulto em um mundo de interações.
(KISHIMOTO, 2007, p. 265).
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Esse pressuposto parece inviável em uma rede de ensino na qual os
educadores são leigos e a jornada de trabalho é incompatível com um processo de
formação em serviço.
Para discutir um pouco mais sobre a formação dessas profissionais, vale a
pena refletir com Cerizara (2002), que questiona a ambiguidade que permeia o papel
das educadoras, uma vez que transita o tempo todo entre o espaço público e o
privado, ora exercendo o papel de professora, ora o papel da maternagem. Em seu
livro, destaca que a educadora de creche traz consigo a pecha de exercer uma
profissão que é socialmente desvalorizada, e que tal desvalorização está vinculada
ao fato de ser uma profissão do universo feminino.
A autora apresenta alguns questionamentos que nos faz pensar sobre as
especificidades do trabalho das professoras de educação infantil.

O que caracteriza essa profissão? Quem deve exercer essa profissão?
Quais os fundamentos dessa atividade profissional? Quais as competências
que essa profissional deve ter? será educadora, professora, auxiliar do
desenvolvimento infantil, pajem, crecheira? Como deve ser formada essa
profissional? (CERIZARA, 2002, p. 19).

Segundo Cerizara (2002), a definição do papel dessas profissionais somente
poderá ser afirmada enquanto uma profissão específica na medida em que as
especificidades do trabalho com bebês e crianças pequenas forem amplamente
compreendidas (p. 107).
Pode-se dizer que, na rede estudada, a situação é muito semelhante, visto
que a maior parte das educadoras são leigas, tentam exercer um papel profissional,
mas, muitas vezes, esse fazer confunde-se com atividades domésticas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

"No dejamos de jugar porque envejecemos;
envejecemos porque dejamos de jugar.”
(George Bernard Shaw)14

Retornar à mesma unidade educacional, doze anos após a pesquisa de
mestrado para a coleta de novos dados, conduziu-me ao passado, levando-me a
refletir sobre o quanto é difícil avançar em relação a paradigmas já consolidados. Os
estudos revelaram, por exemplo, que a creche continua sendo compreendida como
um serviço para atendimento às mães pobres que trabalham fora de casa,
sobrepondo-se, ainda, à compreensão de que a creche é um local de atendimento
às crianças que, independentemente do poder aquisitivo de suas famílias, têm esse
direito garantido por lei. Revelaram, também, a persistência na admissão de
educadores sem habilitação profissional, mesmo passado quase 20 anos da LDB
9394/96, além de outras leis complementares, determinando sobre a obrigatoriedade
da formação inicial e em serviço dos trabalhadores da educação que atuam
diretamente com as crianças. A pesquisa trouxe a certeza de que, não obstante os
avanços legais, as atividades de cuidado e educação continuam dissociadas,
trazendo prejuízos à realização de um trabalho de qualidade social e educacional
junto às crianças que frequentam as creches e/ou as pré-escolas.
Retomar esse passado constituiu-se na ponte para a estruturação desta
pesquisa, realizada em uma creche da rede municipal de Caieiras e que buscou
responder a seguinte questão: que lugar a ludicidade ocupa hoje nas instituições de
educação infantil? O objetivo principal foi descobrir se as crianças estão, de fato,
brincando mais nas creches, tendo em vista a mudança na configuração do espaço,
com troca de mobília e maior oferta de brinquedos. A fim de responder ao
questionamento e ao objetivo proposto, procurou-se tecer um diálogo com os
autores estudados e a análise dos dados coletados em campo. Esta última envolveu
técnicas de observação participante e entrevistas com as profissionais pesquisadas,
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estabelecendo-se, para esse fim, quatro categorias: rotina da instituição; interação
entre as educadoras e as crianças; visão das educadoras acerca da importância do
brincar na creche; e formação docente.
A pesquisa de campo buscou captar as concepções e as práticas de
atendimento às crianças – isto é, de que forma as educadoras compreendem e
exercem as suas atividades – a fim de perceber a importância do brincar. A
revelação foi que o contexto educacional atual é bastante complexo, pois, ao mesmo
tempo em que as educadoras tentam, por um lado, inserir em seus cotidianos as
brincadeiras, que é uma orientação da Secretaria Municipal de Educação, essas
mesmas educadoras, por outro lado, trazem consigo “uma crença” de educação
tradicional, pautada na rigidez, disciplina e silêncio, que conflita o brincar e a alegria
com as aprendizagens, e, por isso, ainda que de forma velada, mantêm os objetivos
e metas – utilizados anteriormente para mensurar o conhecimento – como apoios
para o trabalho.
A pesquisa evidenciou que boa parte do tempo diário é despendida com
afazeres relacionados às necessidades fisiológicas da criança, como alimentação,
higiene e sono, enfim, com atividades inerentes à vida das crianças, mas que são
encaradas no interior da creche como atividades “mecânicas e rotineiras”, passando
para mim, que desempenho nesta pesquisa também o papel de observadora, a
nítida impressão de que são compreendidas como atividades que podem e que
devem ser realizadas às pressas, sem nenhum preparo e/ou planejamento. Isto
significa grande e grave equívoco de compreensão, haja vista serem estes
momentos imprescindíveis na vida das crianças, que deveriam merecer toda
atenção, cuidado e dialogicidade a fim de proporcionarem às crianças interação e
aprendizagem.
No que se refere às atividades planejadas pelas educadoras e por elas
consideradas como “pedagógicas”, a análise dos dados evidenciaram que existe
uma lacuna entre as orientações da Secretaria de Educação e a sua efetivação na
prática, assim como que tal lacuna consiste em mais de uma questão. Uma delas
pode-se dizer que é a ausência da formação inicial e continuada das educadoras da
creche, pois a maioria das profissionais são leigas e cumprem uma extensa jornada
de trabalho, sem horários para estudos. Considerando esse cenário, por mais que
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exista boa vontade, por parte da equipe de educadoras, não é possível compreender
nem implementar uma proposta de trabalho que tenha como foco o brincar.
Os dados coletados indicam que a proposta de trabalho da Secretaria
Municipal de Educação não está clara e transparente para as profissionais da
unidade pesquisada. Consequentemente, elas acabam por desempenhar o trabalho
baseadas em suas intuições e nas orientações das colegas mais antigas. Como
exemplo dessa situação, pode-se mencionar uma cena observada no minigrupo I, na
qual as educadoras (agentes de educação) demonstraram postura bastante rígida.
Mesmo quando estavam em momentos de brincar, as brincadeiras não eram
espontâneas ou escolhidas pelas crianças. Ao contrário, eram sempre preparadas
pelas educadoras em busca de resultados bem sucedidos para que pudessem
anotá-los em seus semanários e mostrá-los para a coordenadora e para os pais
durante as reuniões - prática esta que é estimulada pela coordenação pedagógica.
Por outro lado, todas as outras atividades realizadas, tais como banho, troca e
alimentação, não eram registradas porque, para as profissionais, não consistiam em
trabalho educativo, mas em atividades de cuidado - “rotineiras”, “mecânicas” - que
não geram aprendizado.
A mesma situação foi demonstrada pelas educadoras do berçário que –
provavelmente devido a cobranças por parte da coordenação, que aprecia
resultados – insistiram para que as crianças deixassem suas marcas na centopeia,
pura e simplesmente para mostrar aos pais na reunião. Não refletiram sobre a
atividade, não respeitaram os tempos das crianças, não as escutaram.
Dando continuidade ao comentário sobre o trabalho pedagógico e a
profissionalização dos educadores, vale salientar que, embora a formação inicial
seja fundamental, não é, de forma alguma suficiente, carecendo, portanto, de
formação continuada e em serviço, de modo a garantir espaços de discussão e
reflexão acerca das peculiaridades da infância e do que se pretende com o trabalho
pedagógico na creche.
Um aspecto relevante observado durante a pesquisa de campo refere-se ao
fato de as professoras (habilitadas) também apresentarem dificuldades no trabalho
com as crianças. Um exemplo dessa situação pode ser apontado no trabalho
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desenvolvido por uma professora do minigrupo III. Ao observá-lo, foi possível
perceber que, ainda que a sua jornada de trabalho fosse menor que a das
educadoras (agentes de educação) e que tenha o Horário de Trabalho Pedagógico
Coletivo, Individual e Livre (HTPC, HTPI e HTPL), a sua relação com as crianças
mostrou-se conflitante. A pesquisa aponta que o conflito foi gerado devido a sua
incompreensão frente à nova proposta pedagógica, a qual lhe diz que deve ensinar
as crianças brincando. Ouvindo seus relatos, foi possível constatar que, embora
tente, não consegue compreender como é possível demonstrar o aprendizado das
crianças – que, em suas concepções, ainda se resume ao aprendizado escolar.
Ademais, salientou que sentia falta dos registros das crianças nos cadernos e folhas,
onde, segundo afirmou, era palpável e visível a aferição ou não do conhecimento
(escolar) das crianças. Naquele modelo era possível inferir; entretanto, agora, ao
utilizar o modelo atual, sentia-se insegura.
Sobre a postura da professora, considera-se que, se houvesse ações de
supervisão, orientação e formação continuada sobre questões relacionadas à
infância e ao desenvolvimento infantil, a situação poderia ter-se revelado de forma
diferente.
Os dados coletados demonstraram que a falta de escuta, as práticas
autoritárias, a rigidez no tratamento, a padronização e as punições aos pequenos
não foram momentos raros na unidade. Ao contrário, foram os mais recorrentes e
marcantes, evidenciando-se, assim, que existe uma grande distância a ser
percorrida para garantir, de fato, uma educação integral às crianças.
Essas questões merecem destaque, tendo em vista que os documentos
oficiais ratificam que o cuidado, a educação e a interação são ações imprescindíveis
no trato com as crianças, podendo ocorrer, apenas, de forma indissociável.
De acordo com os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação
Infantil (PNQEI), volume 1,
[...] para que sua sobrevivência (da criança) seja garantida e seu
crescimento e desenvolvimento sejam favorecidos, para que o
cuidar/educar sejam efetivados, é necessário que sejam oferecidas às
crianças dessa faixa etária condições de usufruírem plenamente suas
possibilidades de apropriação e de produção de significados no mundo da
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natureza e da cultura. As crianças precisam ser apoiadas em suas
iniciativas espontâneas e incentivadas a:

	
  
•
•
•
•
•

•

brincar;
movimentar-se em espaços amplos e ao ar livre;
expressar sentimentos e pensamentos;
desenvolver a imaginação,
a curiosidade e a capacidade de
expressão;
ampliar permanentemente conhecimentos a respeito do mundo, da
natureza e da cultura apoiadas por estratégias pedagógicas
apropriadas;
diversificar atividades, escolhas e companheiros de interação em
creches, pré-escolas e centros de Educação Infantil. (PNQEI, p. 1819).

A outra questão está relacionada à política educacional do município, pois,
não obstante a modificação visual, a implantação dos cantos temáticos e a leveza do
ambiente, o fato de não existir uma proposta curricular na rede, fragiliza as
educadoras que não têm em que se subsidiar e se apegar. Assim, justificam-se com
frequência, em uma tentativa de convencerem a si próprias sobre a importância do
brincar. Quando brincam, entretanto, deixam transparecer um sentimento de que
estão perdendo tempo e, por isso, justificam-se e estabelecem objetivos. Nesse
dilema quanto ao modo de brincar, adicionado à correria do dia a dia, não
conseguem, ou não priorizam, escutar as crianças, observá-las e registrar suas
práticas.
Outro fator, não menos importante, está implicado no currículo dos cursos de
pedagogia que, conforme apontado anteriormente, não corrobora com uma
formação docente que perceba e compreenda a criança para além de aluno,
tratando-a como uma cidadã de pouca idade, que precisa ter todas as suas
potencialidades trabalhadas e que carece ser compreendida como sujeito em fase
peculiar de desenvolvimento.
Desse modo, não obstante as educadoras – agentes de educação e
professoras – terem certa clareza sobre a importância dos jogos e brincadeiras para
o desenvolvimento infantil, uma vez que esse conceito já fora trabalhado na ocasião
da mudança na forma do atendimento e em cursos de formação, pode-se dizer que
esse trabalho não foi suficiente, visto que o principal apoio teórico dessas
educadoras continua sendo o RCNEI, publicado em 1998, o qual, já naquela
ocasião, foi alvo de inúmeras críticas. O referido documento, conforme aponta
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Aquino (2002), “[...] traz a marca do modelo de preparação para aprendizagens
futuras, com ênfase nos aspectos cognitivos do desenvolvimento”, além de propor o
trabalho em áreas de conhecimento que foge das atuais propostas de educação
holística.
Mais um ponto dificultador que pode ser apontado ao trabalho das
professoras está relacionado às avaliações externas e, mais recentemente, ao Pacto
Nacional pela Alfabetização na idade Certa (PNAIC). Essas propostas, por não
serem trabalhadas de forma agregadora ao processo de ensino e aprendizagem das
crianças, chegam para as professoras e gestoras em forma de cobrança de
resultados, sem considerar as especificidades da infância e o percurso das crianças.
Salienta-se, ainda, que, embora não se possa afirmar que acontece em outras
redes de ensino, na unidade pesquisada não havia sequer um livro relacionado à
primeira infância, nem mesmo as publicações oficiais do MEC, como as Diretrizes
Curriculares (DCNEI), os Parâmetros curriculares (PNQEI), os Indicadores de
qualidade (INDIQUE), ou qualquer outro.
Diante do exposto, a presente pesquisa indica a existência de uma grande
lacuna entre os estudos realizados – tanto na literatura da área quanto na legislação
brasileira sobre a primeira infância – que propõem uma educação integral,
contemplando o tripé educação / cuidado / ludicidade e realidade efetivada nas
instituições de atendimento.
Esses motivos, por si só, são indicativos suficientes para afirmar que é muito
difícil, para não dizer impossível, inovar, isto é, trabalhar dentro de uma perspectiva
de educação integral, favorecer a ludicidade, o afeto e o cuidado sem que ocorra
uma ampla mudança no atual cenário.
Mesmo que o objetivo deste estudo fosse discutir sobre a importância das
brincadeiras no interior das instituições de educação infantil, seria difícil, ou até
mesmo impossível, concluir esta tese sem tocar na necessidade de investimento na
formação docente. Apesar das inúmeras tentativas para quebrar paradigmas já
consolidados, enquanto não houver investimento e preocupação com esse processo
de formação, importante e fundamental para o sucesso da educação, parece que
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não haverá mudanças nas concepções e nas práticas arraigadas no chão das
creches brasileiras.
Os tradicionais métodos de ensino estão de tal forma enraizados,
impregnados nos professores que, para desconstruí-los, torna-se necessário
repensar o atual pragmatismo docente. Para tanto, é necessário e urgente
reformular os cursos de formação de professores, de modo a aproximá-los das
novas realidades.
Uma vez que as alunas dos cursos de pedagogia são ou serão professoras
de alunos reais, não raras vezes do mesmo município onde estudam e/ou
trabalham, a política pública precisa implantar mecanismos que aproximem as
universidades das redes de ensino, de modo a estabelecer um diálogo entre as
teorias e as práticas.
Como professora de curso de pedagogia é possível perceber que, muitas
vezes, as secretarias de educação dificultam os estágios para os estudantes por
considerarem que os estagiários acabam por atrapalhar o fluxo normal do trabalho.
Em contrapartida, enquanto poder público, sentimos falta da universidade mais
presente nos espaços públicos, trocando e alimentando teoricamente as
educadoras. Então, por que não agregar as políticas de formação e de atendimento?
Outra questão urgente a ser revista na política de atendimento à criança
pequena é o financiamento. De fato o Fundeb trouxe importantes avanços no que se
refere ao atendimento às crianças pequenas. Contudo, após a euforia da conquista,
é hora de revermos os repasses.
Carreira e Pinto (2007), ao apresentarem o Custo Aluno-Qualidade Inicial
(CAQi), trazem uma discussão, apontando uma série de problemas nos insumos
relacionados aos trabalhadores em educação, entre os quais pode-se citar: a
fragmentação das políticas de formação; o não reconhecimento da profissão
docente para além dos profissionais do magistério; e os baixos salários (p. 29). O
que se observa na realidade das creches brasileiras é um grande número de
profissionais leigos, contratados a baixo custo, sem o crivo da qualificação e,
portanto, da carreira docente.
Para a equalização desses problemas, a única medida visualizada pelo CAQi
seria a ampliação do investimento nessa etapa de ensino - o que, até hoje, ainda
não ocorreu. De acordo com os cálculos previstos no CAQi, o valor por criança-ano
deveria ser (em 2006) de R$ 3.783,00 (sem considerar as despesas com a
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alimentação). Se a alimentação fosse contabilizada, esse valor passaria para
R$ 4.139,00.
A Portaria Interministerial nº 19 de 27 de dezembro de 2013 define, em seu
anexo I, os seguintes valores aluno/ano da educação infantil, a serem repassados,
em 2014, ao estado de São Paulo:
Quadro 5 – Valores aluno/ano da educação infantil
Creche integral
R$ 3.944,06
Creche parcial
R$ 3.033,89
Pré-escola integral
R$ 3.944,06
Pré-escola parcial
R$ 3.033,89
Fonte: Elaborado pela autora

Salienta-se que o repasse referente ao período integral é muito próximo do
parcial, dificultando, com isso, a vida dos gestores, visto que precisam ofertar a
creche (especialmente) em período integral.
Considerando que o quadro de pessoal da creche (período integral) é
praticamente o dobro do quadro do pessoal de uma pré-escola (parcial), torna-se
inviável manter os profissionais de ambas instituições com as mesmas jornadas de
trabalho e com pagamento de salários equivalentes.
Uma luz que se acende nesse caminho obscuro é a recente aprovação do
novo Plano Nacional de Educação (PNE) que, entre outros avanços, estabelece na
meta 20 a ampliação de recurso para a educação pública:

Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no
mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do
País no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a
10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.

Desse modo, considerando as categorias de análise e os resultados, a
conclusão é que inúmeros fatores permeiam e interferem na condução de uma
educação infantil de qualidade, especialmente a garantia de recurso, que é o
principal mecanismo para girar a roda.
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Vale salientar, também, que a experiência resultante deste trabalho, enquanto
pesquisadora – observando, registrando, colocando-me muitas vezes no lugar do
outro (com suas emoções e sentimentos) e refletindo sobre isso a partir das
produções teóricas – proporcionou-me, além de muitas aprendizagens, algumas
angústias. A tese revela que, não obstante a literatura e os documentos oficiais
reconhecerem e ressaltarem a importância do brincar, ainda pairam muitas dúvidas
sobre como realizar essa deliciosa ‘tarefa” com as crianças.
A tese evidenciou que as crianças brincam pouco e, quando o fazem, não é
algo estimulado, que possa ser explorado e proporcionador de desafios e
desenvolvimento da autonomia. Evidenciou, também, que o brincar ainda ocorre
timidamente no cotidiano da creche, às vezes com certo sentimento de culpa por
parte do brincante, que se sente como que passando o tempo.
Enquanto professora em curso de pedagogia, posso afirmar que essa
experiência possibilitou-me ter um novo olhar para a necessidade de rever, com
urgência, nossa prática docente, e de pensar outras estratégias capazes de objetivar
uma nova práxis pedagógica, na qual o professor seja, também, um pesquisador do
seu próprio trabalho.
Termino, provocada a refletir sobre o tamanho e a responsabilidade da política
de educação infantil – que envolve financiamento; formação docente; cuidar/educar;
educação

vs.

assistência;

ludicidade,

como

alimento

para

a

criança;

profissionalização das educadoras; escuta das crianças, diferentes linguagens
das/com as crianças; gênero; quantidade vs. qualidade – que juntos formam uma
grande teia, na qual as dimensões intercruzam-se e, para que essa teia seja firme e
harmoniosa, o desafio é proporcionar e garantir mecanismos para que cada
dimensão cumpra com êxito o seu papel e se mantenha fortalecida; caso contrário,
teremos sempre uma teia prestes a se romper e a desmoronar.
Nesse sentido, finalizo o trabalho na expectativa de que este possa contribuir
com futuros estudos sobre relação teoria vs. prática nas instituições de educação
infantil. Compreendendo que, para uma prática reflexiva, faz-se necessário mais
investimento, financeiro e humano, assim como mais compromisso, especialmente
do poder público, com as crianças.
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Finalmente, gostaria de evidenciar que a realização da presente pesquisa
propiciou-me muitos aprendizados, assim como inquietações, pois revelou o quanto
ainda temos que avançar para, de fato, conseguirmos implementar conquistas já
efetivadas em lei. Trouxe-me, também, muita energia para me manter na luta em
defesa de uma educação infantil pública, universal e de qualidade, em defesa de
uma pedagogia não escolarizante para as crianças pequenas, e em defesa dos
direitos integrais da criança.
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APÊNDICE A
Roteiro para entrevista com as Educadoras
	
  
Nome__________________________________________________________
Formação_______________________________ / Cargo_________________

•

Ha quanto tempo você trabalha em creche.

•

Fale um pouco o que você pensa sobre a criança pequena e sobre a educação
infantil?

•

Como é para você trabalhar com crianças pequenas?

•

Fala um pouco do seu trabalho, da sua rotina.

•

Às vezes eles fazem atividades livres e outras vezes dirigidas. É você que planeja
essas atividades?

•

Fale sobre algumas atividades.

•

Como é esse planejamento? Que horário? Com quem?

•

Na preparação das atividades você utiliza algum material, alguma bibliografia?

•

Qual sua opinião sobre os RCNEIS?

•

Como você vê a integração entre o cuidar e o educar?

•

Como é para você a questão do brincar com as crianças?

•

Você brinca junto com as crianças, ou elas brincam mais entre si e você observa?
Como é o brincar na creche?

•

As crianças brincam todos os dias? Durante quanto tempo? E como são as
brincadeiras

	
  

•

Você participa de algum processo de formação em serviço para trabalhar com
crianças pequenas?

•

Já fez algum curso ou oficina sobre brincadeiras?

•

Você considera que o cuidar e o educar estão integrados?
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APÊNDICE B
Roteiro para entrevista com o Coordenador Pedagógico

Nome__________________________________________________________
Formação_______________________________ / Cargo_________________

•

Ha quanto tempo você trabalha na rede municipal de Caieiras.

•

Qual a sua concepção de educação infantil?

•

Considerando que é sua primeira experiência profissional na educação infantil, fale
um pouco sobre esse desafio.

•

E você, fez algum curso de capacitação na área da infância antes de iniciar o
trabalho?

	
  

•

Você considera que o cuidar e o educar estão integrados?

•

Fale sobre a proposta pedagógica da SME para a creche

•

Fale um pouco sobre o trabalho das educadoras.

•

Você acha que as educadoras compreenderam a proposta pedagógica?

•

Como você prepara as formações?

•

Que materiais você utiliza?

•

Fale um pouco sobre a rotina da creche.

•

Qual sua concepção sobre o brincar?

•

Você discute com as educadoras sobre a importância do brincar?

•

Como você o fato das educadoras não terem horário para estudo, como têm as
professoras?
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APÊNDICE C
Roteiro para entrevista com a Diretora

Nome________________________________________________________

Formação_______________________________ / Cargo_________________

Ha quanto tempo você trabalha na rede municipal de Caieiras

Fale um pouco sobre o seu trabalho

Fale um pouco sobre o trabalho das educadoras. Você consegue acompanhar ou é uma função
do Coordenador Pedagógico?

Fale um pouco sobre a rotina da creche

Fale um pouco sobre a proposta pedagógica da SME

Você acha que as educadoras compreenderam a proposta?

Qual a sua concepção de educação infantil?

Como ocorre o período de adaptação da criança na creche?

Os pais podem permanecer com as crianças durante o período de adaptação?
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ANEXO A

TERMO	
  DE	
  CONSENTIMENTO	
  LIVRE	
  E	
  ESCLARECIDO	
  (tcle)
	
  
	
  
EU,	
  ___________________________________________	
  nº	
  do	
  RG____________,	
  DECLARO	
  QUE	
  FUI	
  
DEVIDAMENTE	
   INFORMADA(O)	
   SOBRE	
   A	
   PESQUISA	
   INTITULADA:	
   JOGOS	
   E	
   BRINCADEIRAS	
   NA	
  
EDUCAÇÃO	
  INFANTIL:	
  BRINCANDO	
  PARA	
  APRENDER	
  EM	
  DETRIMENTO	
  DO	
  APRENDER	
  BRINCANDO,
REALIZADA POR ADELAIDE JOIA nº de RG 14509773-0, DOUTORANDA REGULARMENTE
MATRICULADA NO PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO:
CURRÍCULO DA PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO.
DECLARO, TAMBÉM TER ACEITADO PARTICIPAR DESTE TRABALHO RESPONDENDO
QUESTÕES FORMULADAS PELA PESQUISADORA, ESTANDO CIENTE QUE A MESMA
SERÁ GRAVADA, FICANDO O MATERIAL EM PODER DA PESQUISADORA, TENDO EM
VISTA A REALIZAÇÃO DO REFERIDO ESTUDO.
TENHO A CIÊNCIA QUE MINHA PARTICPAÇÃO É LIVRE E ESPONTÂNEA, PODENDO
INTERROMPÊ-LA A QUALQUER MOMENTO QUE DESEJAR E QUE AS INFORMAÇÕES
OBTIDAS NÃO SERÃO IDENTIFICADAS NOMINALMENTE, DESTINANDO-SE,
EXCLUSIVAMENTE, À REALIZAÇÃO DESTE ESTUDO.

Não haverá despesas pessoais para eu participante em qualquer fase do estudo.

____________________________

DATA ____/_____/______

ASSINATURA DO ENTREVISTADO

____________________________

DATA ____/_____/______

TESTEMUNHA

Contato com a pesquisadora: ADELAIDE JOIA
Rua: Sanhaço, 182, Laranjeiras – Caieiras/SP
Tel: 11- 44418075 / 11- 99194074
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